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 ןרעטלע עניימ ןופ קנעדנַא םעד
 .עשומ ןוא לואש - ןועמש





 רעטרעוו רָאּפ ַא
 עניימ ןופ עטסרעמ יד ןיירַא ןעייג גנולמַאז רעד ןיא
 ןופ ךשמ ןיא ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ רעדיל-רעדניק
 טניז ,טניימ סָאד ,רָאי קיצנַאװצ-ןוא-יירד עטצעל יד
 -עג ןיא דניק סָאד ?ייוו ,ןביירש ןביוהעגנַא בָאה ריא
 בָאה דניק םוצ ,ןביירש ןביוהנָא ןיימ ןופ הביס יד ןעוו
 עקיטעמוא עניימ יא עקידיירפ עניימ יא ןבירשעג יא

 ןיימ ןופ רעדיל לֶאצ ערעסערג ַא ןיירַא ךיוא ןעייג ַאד
 עשרַאוו ןיא ןבעגעגסױרַא ,!/רעדניק רַאפ רעדיל'' ךוב
 "רעדיל עיינ'/ ךוב ןיימ ןופ רעדיל עקינייא ,0
 לאעדטנַאמ "'עמַאמ ַא'' רוב ןופ ןוא 1041 לאערטנַאמ
 זיא טקורדעג ןעוועג ןענייז סָאװ רעריל יד ךיוא ,1
 -עג טינ לָאצ ַא ןוא סעבאנסיוא-רעדניק ענעדיישרַאפ
 .רעדיל עטקורד

 עכלעוו ,,עמאמ א" רוב ןיימ ןופ רעדיל עכַאלטע יד
 ןענייז 'רעדיל עקיטעמוא'/ לקיצ ןיא ריז ןעניפעג
 טינ רשפא ךיז ןסַאּפ ןוא דניק ןרַאפ רעווש וצ רשפא
 ליפ ךיא .רעדיל-רעדניק ןופ גנולמַאז ַא ןיא ןיירַא
 ךוב םעד ןופ ןקיטייזַאב טינ ייז ןעק ךדיא זַא ,רעבָא
 ןוא עקידוװװעליּפש ?יפיוזַא ריז ןעניפעג סע ןכלעוו ןיא
 ,ליפ ךיא ,דניק םוצ ןוא ןופ ןבירשעג רעדיל עקידיירפ
 , . . ןייז אד ןפרַאד רעדיל יד ךיוא זַא

 רעד ןופ רעביירש עסיוועג ןענָאמרעד ָאד ליוו ךיא
 סָאװ רוטַארעטיל רעדניק רעשילגנע - רענַאקירעמַא
 זא יױזַא ,רימ ףיוא העּפשה עקרַאטש ַא טָאהעג ןבָאה
 ,טלַאװעג בָאה ךיא ,ןָאטָכָאנ טלַאװעג ייז בָאה ךיא
 אזא ןופ םעט םעד ןליפ לָאז דניק רעזדנוא ךיױא זַא
 ןענעק סָאװ רעדניק יִד ןליפ סע יו טייקידוועליּפש
 םָאקטיוו ,ןָאסנוויטס .? .ר ןֹופ רעדיל עקיטכיל יד
 סאלַאקינ ,ןָאסנקיד ילימע ,דליפ ןישזדוי , ילעייר
 .א .,א ,יזדניל ?שאוו

 -רעביא טינ רעדיל ערעייז ןופ ענייא ןייק בָאה ךיא
 -טע טימ ןאטכָאנ טריבורּפ ייז בָאה דיא רעבָא ,טצעז
 א ,עלעסּפעש-עב-עב'/ יו ךדעלעכַאז עניילק עכעל
 ,"רניק ןוא עדייז' ,/,עלעבענש ןלעג ַא טימ עלעגייפ
 סאו ןכַאז ךָאנ רשפא ןוא ''הנבל יד ןּפַאכ רימָאל"
 .ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש רימ ןענייז

 ןיימ קנַאד ןטספיט ןיימ ןקירדסיוא ָאד ליוװ דיא
 ןפלעה ןרַאֿפ ,ריפאש השמ רעטכיד םעד ,טניירפ
 ןוא רעדיל עניימ ןריגערָאק ןוא ןענעייל ןטימ .ךימ
 ,ימ ןוא טייקנבעגרעביא ןייז רַאֿפ ללכב



 : ןעגנונעכייצ ןופ המישר

 | יח ל מ . ב

 ,ט9 ,260 ,16 ,13 (ןטייז ףיוא) ןעננונעכייצ ןוא טַאלב - רעש

0 4 80 22 41066084 128, 146, /14, 156, 156 

0 198. 

 ס לע ינ ַא ד . ה

 188 ,176 ,170 ,16ס ,142 ,158 ,48 (ןטייז ףיוא) ןעגנונעכייצ

 םול ב נייש ,י

 .10/1400 ,26 (ןטייז ףיוא) ןעגנונעכייצ



 ק ןוא עמַאמ דניק |





 ןגער ןיא ךעלעמילב יו

 ,עלעבימש ןיימ זיא םירָא

 ,ךאד ןטלַא ןַא םימ
 ךעלרעדניק םיא ןיא ןסקַאוו
 ,ךסַא עקניניילק

 ,לדנגער ַא סַאג ןיא טייג

 -- סאנ לבימש ןיא טרעוו

 ,ךעלרעדניק עניימ ןפיול

 .סַאג ןיא ךיז ןליּפש

 ,לדנגער א סַאג ןיא טייג

 -- ןגעקטנא ייז רע טייג

 ,ךעלרעדניק עניימ ןסקַאוװ

 .ןגער ןיא ךעלעמילב יו

 / יא אל *

 א

 יא
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 ןגיױא - רעדניק

 ,ױזַא גָאמ ןדעי
 - ,ייווצ ןעלמיה עיולב
 ,ףיוא ךיז ןענעפע
 .ףױא טייג ןוז יד יוװ

 ,טײגרַאפ ןוז יד יו

 ,וצ ךיז ייז ןכַאמ

 ,קידנעלכיימש ןפָאלש

 .ור ןופ טלעוו ַא ןיא

 -- דלָאג ןופ ןיורק ַא ןיא

 ; ייווצ ןעלמיה עיולב

 ,דיירפ טימ ץרַאה ַא ןוא

 .ייז רעביא םרעטיצ

 ,ױזַא טכאנ עדעי

 ; רעדנוזַאב גָאט ןדעי ןוא
 ,ייווצ ןעלמיה ךיז ןענעפע

 .רעדנווו ןופ טלעוו ַא ןיא



 עלעגניי ןיימ בילוצ ץלַא

 ,סױרַא ףרָאד ןיא טָאטש ןופ רָאפ ךיא
 ,סױרַא דלעפ ןוא ןיירַא דלעפ
 .עלעגניי ןיימ בילוצ ץלַא

 ,סױרַא יינש ַא ףרָאד ןיא טלַאפ
 ,םױרַא יינש רעפייוו ,רעסייוו ַא
 .עלעגניי ןיימ בילוצ ץלַא

 ,סױרַא ןוז יד טמוק למיה ןופ

 ,סױרַא ןוז עפיורג ,עסיורג ַא
 .עלעגניי ןיימ בילוצ ץלַא

 ,יינש ףיוא דלָאג ריא ןוז יד טּפרַאװ
 ,יינש ףיוא דלָאג סנפיוה עלופ
 .עלעגניי ןיימ בילוצ ץלַא

 ,ןירַא לאמש ןיא טייג רעױּפ
 ,ןייא ןמילש ןיא דרעפ רע טנַאּפש
 .עלעגניי ןיימ בילוצ ץלַא

 ,דרעפ רעטיור ,ןטילש רעטיור

 ,דרע רעד ףיוא רעבליז ןוא דלָאג
 ,טלעוו עסייוו ,ןָאלג ןילג ,ןָאלג ןילג

 .עלעגניי ןיימ בילוצ ץילַא
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 !עלעטיג ,עטוג ַא יז

 -- עלעטיג ,עטוג ַא ייז
 עלעטילש ַא ריד ךיא ףיוק
 .דרעפ ןסייוו ַא טימ

 ,עלעייפ ןיילק 8 ןעמוק טעוו

 עלעיינש ַא ןטיײרּפשסױא
 .דרע יד סייוו ןכַאמ

 ,עלעטיה טור א ןעגנערב טעוו

 ,עלעטיר ןדלָאג ןיילק ַא

 .טסערפ עדלימ ןעגנערב טעוו

 ,עלעטילש ןיא דרעפ ןענַאּפש טסעוו
 ,עלעטיה םיור ןייד ןַאטנָא
 .טסעג ןיא טייוו ןרָאּפ ןוא

 ,עלעטיר ןטימ ןסיימש טסעוו
 ,עלעטילש סָאד ךיג ןפיול םעוו
 .דרעפ סָאד ךיג ןפיול םעוו

 ,ךעלעגעוו עכייוו עטַאלג ףיוא
 ,ךעלעגעטש עסייוו-קישטילג רעביא
 .דרע רעסייוו רעביא

 -- ,עלעטיג עטוג ַא ייז
 ,עלעטילש א ריד ךיא ףיוק
 ,עלעטיר ןדלָאג ַא טימ
 ! דרעפ ןסייוו ַא טימ



 עלערעב ןיימ

 ,ןגעוװ עניימ עלַא טסייוו וד

 ;רעמ ךָאנ ענייד ךיא ןוא

 ,עלערעב רעניילק ןיימ טזיב

 .רעב עמַאמ ןייד --- ךיא ןוא

 ,ףױרַא םיוב ַא ףיוא וטסכירק טָא
 ,םינ וטסביילק ַָא טָא
 ,ןצרַאה ןיא דיירפ טימ ךָאנ ךיד ייג ךיא
 .םיפ יד ןיא רעטיצ םימ

 ,ךיוא קָאטשניב ַא ןיוש וטסָאה טָא

 ,ריד רַאפ םיא ןפע ךיא

 ףיוא קינָאה ןצנַאנ םעד טסע

 !רימ רַאפ עלעסיב ַא טסזָאל

 ,עלעזעה ַא ןיוש וטזיב טָא
 ,רעה ןוא ןיה םוא טסגנירּפש
 ,עלערעב טזיב וד זַא טסעגרַאפ
 ,רעב-עמַאמ ןיב ךיא ןוא

 ,רָאג רעלדָא ןַא וטסרעוו דלַאב ןוא
 ,טניוו ןפיוא ךיז טסזָאל ןוא
 ? ןגָאיכָאנ ךיד ךיא לָאז יו ָאמ
 ,דניק ןיימ ,עלעגניי ןיימ

17 
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 רעלעקיוו סדניק ןיימ שַאװ ךיא

 ךעלעקיוו סדניק ןיימ שַאו ךיא

 ,ךייט ןרָאלק םעניילק ןיא
 ,ןסקַאוװסיוא דניק ןיימ טעוװ סע

 -- ךייר ןוא טונ ןוא סיורג

 ,ךעלכעילַאװכ ךייט רעד טגָארט

 ,ןעמושז ןוא ייז ןּפַאלק

 ,עלעקיוו ַא םדניק ןיימ זיא
 .ןעמואוושעגנקעוַא ייז טימ

 ,ךעלכעילַאװכ עניילק ריא ,טגָארט

 -- קעװַא עלעקיוו ןיימ

 ,עמערַא ןַא עמַאמ ַא טשַאו סע ווו

 -- .גערב א ייב ,ךעלעדניוו

 ,עלעקיוו ןיימ ןביוהפיוא יז טעוו
 ,ןעמוושעגקעוַא זיא סָאװ
 -- עלעדניק ריא רַאּפ ןצונ ןוא
 ! ןעמוקַאב ליווװ ריא לָאז אט



 קירנגייווש םיא רַאפ טעב

 ,גנילק טשינ ,רעליטש ,עלעקעלג ,עלעקעלג

 ,גניז טשינ ,רעלימש ,עלענייפ ,עלעגייפ

 ,ליב טשינ ,רעליטש ,עלעטניה ,עלעטניה

 .ליטש ייז ,רעליטש ,עלעצעק טשינ עקווַאימ

 ,םורַא טשינ ילפ ,עלעניב טשינ עמושז

 ,רעטצנעפ ןיא טשינ ּפַאלק

 ,ביוש ןיא טשינ ּפַאלק

 ,עלעגניי ןיימ טגיל קנַארק

 .ביוט ענעדלַאנ ןיימ

 עלעגניי ןיימ טציא טפָאלש סע

 !לימש טייז ,רעליטש

 ,קידנגייווש םיא רַאפ טעב

 ,ליטש רעד ןיא טעב
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 יוס עלעדיימ עקניניילק ןיימ

 ,יזוס עלעדיימ עקניניילק ןיימ

 ,יז ףור ךיא ,יז ךוז ךיא

 ? יז זיא ווו

 ? ןטלַאהַאב יז זיא ווו
 ?ןענורטנַא יז זיא ווו
 ,ףור ךיא ןוא ךוז ךיא
 ,ןעניפעג טינ ןעק ךיא ןוא
 .יזוס עלעדיימ עקניניילק ןיימ

 ,יוס עלעדיימ עקניניילק ןיימ

 ,יז ףור ךיא ,יז ךוז ךיא
 ? יז זיא ווו

 -- סױרַא יז טקוק טָא

 ,ןטלַאּפש-ךעלרעגניפ יד ןופ

 ,ןענורטנַא זיא יז ווו

 ,ןטלַאהַאב ךיז טָאה ןוא
 --- עלעזיימ עקניניילק א יו

 .רימ ןרעטניה

 ,עלעּפעק ןטימ גולק טיירד

 ,רימ ןופ טכַאל ןוא

 ,יז ךוז ךיא סָאװ

 ,יז ףור ןוא

 ? יז זיא ווו

 ! יזוס עלעדיימ עקניניילק ןיימ



 םולח ןיימ

 ,טניוו רעד ריד טינ סע סָאװ טעלנ ןדעי טימ

 ; ךיילגוצ ךיד ץרַאה ןיימ ןוא גיוא ןיימ טעלג

 ,דניא עקניננוי ַא יווװ דניק ןיימ טזיב

 .ךייט םייב עקנָאל רעקנינירג ףיוא

 ,םיפ עשרעדניק ענייד טכייל ןצנַאמ
 ;ּפָאק ןקינוז ןייד ףיוא דלָאנ טרעביוש
 ,ךיימ ןיא רעבליז יוו םעילַאװכ יד ןוא
 ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ךיז םוא ןגיוו

 ,טלַאמשעג ןייד ךיז ןיא ּפָא ןעלגיּפש
 ; דניא עקניגנוי-קידנעגנירּפש ַא טזיב
 ,ךיילגוצ טרָאד ריד טימ םולח ןיימ ןוא

 ,ךיימ םייב עקנָאל רעקנינירג ףיוא
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 ןח רעשרעדניק
 עמַאמ א טוט סָאװ
 ? ןביז ךעלרעדניק טימ
 ןבָאה טלָאה ייז טומ יז
 ,ןביל ןוא

 ןבעגכָאנ ייז טומ יז
 ; ןליוו ייז סָאװ ץלַא
 ייז םימ ךיז טליּפש ןוא
 .ןליּפש עשרעדניק ערעייז

 ךיז טליּפש יז סָאװ רַאּפרעד ןוא
 ,ןיילק ךעלרעדניק יד טימ
 םינּפ ריא קידנעמש טָאה
 .ןח ןשרעדניק ַא

 ,ןסע ייז יז טיג ױזַא
 ; ןפָאלש ייז יז טגייל ױזַא
 טימ ייז טימ טרָאפ ןוא
 .ןפַאה םענעדלָאג רעייז וצ

 יז טימ ךיז טזָאל ןוא
 ;ןבעווש ןטלעוו ערעייז ןיא
 -- ייז רַאפ טוט ןוא
 .ןבעווסיוא תומולח

 רעבליז ןקיטכַאנ
 ןייל טימ רעדלעפ ןוא
 ןביז ןיא יז טניּפש
 .ןירַא תומולח

 יז טםיײלגַאב םולח ןייא

 ; ןירַא גָאמ ןיא
 םינּפ ריא קידנעטש טָאה'ס
 .ןח ןשרעדניק ַא



 עלעביטש - פושיכ ַא

 ,עלעביטש - ףושיכ ַא ןיא
 :עלעביל ןוא עלהנח טניווו
 ,ןעמַאמ טימ ןוא ןטַאט טימ
 .ןעמַאזוצ ריפ ץלַא

 עלעביטש-ףושיכ ַא יו ןוא
 ; רעדנווו טימ לופ סע זיא
 ,טרָאד ןעניווו סָאװ ריפ עלַא ןופ
 .רעדנוזַאב ריפ עלא ןופ

 רָאנ טמולח ןוא טכַארט עטַאט רעד
 ; םילשמ ןוא רעדיל
 ןעלעביל ןוא ןעלהנח רע טָאה
 .םולח ןופ טכַארטעגסױא

 ץעקנידייב יד ייז ןענייז

 ;ןעמיורט ענייש ייווצ יו
 ,יולב ןגיױא טימ עלעביל
 .עניורב טימ עלחנח ןוא

 ,ױזַא ךיוא עמַאמ יד ןוא
 ,ןעגנַאלק ןופ טלעוו ןיא טבעל
 ךעלרעדניק יד יז טנרעל
 .ןעגנַאזעג עקנינייש

 רעדיל סנטַאט םעד טגניז
 ,עלעביל עניילק רעזדנוא
 -- עלהנח רעטסעווש ריא ןוא
 "?.עלעביטמש ןיילק א ןיא ,, טגניז

 ,זייווקיצנייא ןעמ טגניז רעירפ
 ,ןעמַאזוצ ייווצ םעדכַָאנ
 ןיוש םענייא ןיא ךָאנרעד ןוא
 .ןעמַאמ טימ ןוא ןטַאמ טימ ---

 ,ןייש ןסקַאוװ ןוא ןייש ןעגניז
 ,עלעביל ןוא עלהנח
 ,ןעמעלא זדנוא סנ א זיא'ס
 .עלעביטש - ףושיכ רעייז
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 םאל עקניסייוו ןיימ

 עלעגניי ןיימ לָאז רענייק זַא
 ;ןעמענוצ טינ רימ ייב

 ךעלרעדניק עלַא ןשיווצ זַא
 ,ןענעקרעד םיא ךיא לָאז

 עלעקייּפ 8 םיא ךיא ףיוק
 ! םאב - ארַאב םַאב טכַאמ סָאװ
 עלעטיה ַא םיוא םיא קירטש ןוא
 ,םאק ןקניטיור ַא טימ
 ץעלעדנעה ןסייוו םייב יו
 ,םאק ןקנימיור ַא
 ,עלעגניי ןיימ עלעכימ
 ,םאל ץעקניסייוו ןיימ

 ץעלעגניי ןיימ לָאז רענייק זַא
 ;ןעמענוצ טינ רימ ייב
 ךעלרעדניק עלַא ןשיוװצ זַא

 ,ןענעקרעד םיא ךיא לָאז
 -- םורַא םיא ךיא דניב
 ,עלעדנעב ןקניטיור ַא טימ
 ץלעטיה סָאד ןָא םיא וט ןוא

 ,עלעדנעה םייב יו םַאק ןטימ
 ,עלעקייּפ ןטימ רע טּפַאלק
 ! םאב - אראב םאב
 ,עלעגניי ןיימ עלעבכימ
 ,םאל עקניסייוו ןיימ

 עלעגניי ןיימ רענייק טעוו
 ;ןעמענוצ טינ רימ ייב
 רךעלרעדניק עלַא ןשיווצ
 ,ןענעקרעד םיא ךיא וט
 ,עלעקייּפ ןיא קידנּפַאלק
 ! םאב-אראב םאכ
 עלערינש ןטיור ןטימ
 ,םַאק ןקניטמיור ןוא
 ץלעדנעה ןסייוו םייב יו
 ; םאק רעקניטיור רעד
 ,עלעגניי ןיימ עלעבימ
 ,םאל עקניסייוו ןיימ



 ןיינכַאנ לעװ ךיא

 ,ריד ךָאנ ןײגכָאנ לעװ ךיא
 ,ןגעטש עקניניד ענייד ףיוא
 ,ליטש ךיד ןטיה ןוא ןײגכַאנ

 -- ריד ךָאנ ןײגכָאנ לעװ ךיא

 ,רעדלעוו עקנינירג ענייד ןיא

 .ליפ ךעלהשעמ ריד ןלייצרעד ןוא

 ריד ךָאנ ןיײגכָאנ לעוװ ךיא

 ,ןצַאלַאּפ - ףושיכ ענייד וצ

 רעטצנעפ ןרעטנוא ןיימש

 .ליּפש ןייד ןטיה ןוא
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 5 י'}
0 5 

 . :1 :ע : א 5

 ךעלערעב יירד

 רעטכעלעג קיכליה טימ

 ,יירשעג שידניק ןוא

 ןײרַא ןעמוק

 -- ייווצ ךעלערעב עניימ
 ,ךעלערעב עקניסייוו ייווצ

 .יינש טימ עטקעדַאב

 ךעלעגייא ריפ ןענערב
 : סַאּפש ןשהבנג טימ
 ךָאנ טרַָאװ טרַאד ,עמַאמ--
 ! םַאג ןיא רעטירד ַא
 עלערעב םייוו טירד ַא
 .סַאג ןיא טרָאד םרַאוװ

 רעכיג ףיול ,עמַאמ

 ! ףיוא םיא ןפע ןוא

 -- עלערעב סייוו ןיילק סָאד

 ,ףיוה ןיא טרָאד טרירפ

 ןפע ןוא רעכיג ףיול

 .ףיוא םיא רַאפ ריט יד



 ןפע ןוא ךיא ףיול
 ,ףיוה םעד ןופ ריט יד
 עלערעב ןיילק ַא טלַאפ
 .ףױרַא רימ ףיוא

 יינש . . . ןופ עלערעב א

 ,טכַאמעג ךעלערעב עניימ ןעכָאה
 "-- ןעמאמ רעד טראנענּפָא

 .טכַאלעג ךעלרעדניק ןבָאה

 ץלַא ןופ רענעש

 ,ןוז רעד ןופ טכיל ןיא גָאמ רעד זיא ןייש

 ;ןגױב םענרעבליז ריא ןיא טכַאנ יד
 גָאט ןופ רענעש ןוא טכַאנ ןופ רענעש רַאנ
 .ןגיױא עקיטכיל סעלעדיימ ןיימ ןענייז

 לָאט ןקנינירג ןיא ךיימ רעד זיא ןייש

 ,ענייר ךעלעטנע עקניסייוו טימ

 ,ייוצ ךעלעטנעה סעלעדיימ ןיימ רענעש רעבָא
 .עניילק ךעלעסיפ עקניזָאר עריא טימ

 -- טדער סע ןוא טכַאל סע רָאנ
 ,טבעווש םע ןוא טמיווש סע רָאנ
 ; ךייט ןקנירָאלק ןיא ךעלטנע יד יו

 ,ןייש עלעטעב ןיא ,ןייר עלעטעב ןיא

 ?ךיילג עלעדיימ ןיימ וצ זיא רעוו
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 ןייטשוצפיוא טייצ

 ,קיטרַאפ ךייא טכַאמ ,רעדניק ! עלוש ןיא
 ,ןַאה רעד גנַאל ןיוש טיירקעג טָאה סע
 ;רעטצנעפ ןיא גנַאל ןיוש ןוז יד טקוק סע
 !ןָא ךייא טוט ,רעדניק רעכיג

 ,לגױפ ןוא היח ,שטנעמ טעברַא סע
 ;ןימ רעדעי ַא ךַאפ ןייז טָאה סע
 -- ,עסַאמ ריא טּפעלש עקשַארומ יד

 .ןיב יד טילפ קינָאה ריא ךָאנ

 ,ךעליירפ לכייט סָאד ,רעטנומ זיא דלעפ סָאד

 ,דלַאו רעד טשיור ,ןֿפָאלשענסיױא

 ,קיסיילפ טעברא לגניופ רעטסנעלק רעד

 .דלַאב קיטרַאפ ןיוש טסענ ןייז טָאה

 ,ןצענ יד ןיוש ןּפעלש רעּפיש יד
 ,םיירג ןיוש םיימש עסָאק סרעטינש םעד
 -- רעכיב יד רַאפ רעכיג !רעדניק --
 ! םייג קיטסול עלוש ןיא ןוא



 רעדניק ךעלעציּפ



 עניילק ןוא עסיורג

 ,טסליוו וד יוו ,גניז
 2 ןייש םינ יצ ןייש יצ

 ךעלעסיפ עקניניילק
 . ןײלַא ןצנַאט

 ,טסליוו וד סָאװ ,ליּפש
 -- סנױזַא יצ ,םנױזַא
 ךעלכעליימ עקניזָאר
 ,םנייא ץלא ןעגניז

 ,ןייפ ליּפש ןוא ןייש ליּפש
 -- ייווצ לייצ ןוא םנייא לייצ
 עסיורג ןייג ןזומ סע
 ,ױזַא ןוא ױזַא

 ,ןעייג עקניניילק

 ,ןליוו עקניניילק יו
 ןעגנירּפש עקניניילק
 .ןליּפש ןוא ןצנַאט ןוא



 םָא ,טָא

 ,טָא ,טָא

 ,טָארט א עלעכימ טלעטש

 -- םורק םענייא

 ,דָארג םענייא ןוא

 ,טִא ,טָא

 ,טָארט א עלעכימ טלעטש

 ןיוש טייג רֶע ןוא

 ,דָארג ןוא טוג

 -- טייג רע ןוא
 = ןיילַא ,ןיילַא

 ,טמערָא עטוג סעמַאמ רעד ןופ

 . . . ןיײרַא טלעוו רעטיירב רעד ןיא

 ם ינ כש

 -- עלעסיפ ןוא ליומ עזָאר סָאד

 ; ןעטיימ רעקישטניילק רעזנוא ןופ

 ,קירוצ ךָאו א טימ זיב טשרע ןבָאה

 .עטייווצ סָאד סנייא טנגעגַאב טינ

 -- םיוא םינכש יד ךיז ןכוז טציא

 ; ןגעוו ןימ יילרעלַא ךרוד

 -- רָאנ ךיז טליּפש ןעמ ןוא ךיז טשוק ןעמ

 .ןגער ייס ןוז ייס ןייז געמ
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 עלהאל

 ץעלעדיימ א זיא עלהאל

 ,טכא עצנַאג םישדח ןופ

 ,ךעלעטנעה יד טימ יז טשטַאּפ

 .טכַאל ןוא ,טכַאל ןוא ,טכַאל ןוא

 ,עלעטעב ןיילק א זיא טלעוו ריא

 ,טליפעגנָא ךעלכליּפש טימ

 ,ךעלעסיפ ןיא טנעה יז טכעלפרַאפ

 .טליּפש ןוא ,טליּפש ,ךיז טליּפש ןוא

 ,עלהאל עניילק זיא גולק ןוא
 ;םָאמ ַא ןָא תומכח טימ
 -- ּפָארַא גילפ א ןיילַא טביירמ יז
 ,זָאנ לציּפ ריא ןופ

 ,ןײרַא בוטש זיא רעוו רָאנ טייג ןוא

 -- אזַא טייקכעלּפעה ַא

 ,עלעטנעה ץיּפש ריא יז טשוק

 .ַאימ ,אימ : סע טלקָאש ןוא

 ,ןרעדעיא יז טָאה ביל ןוא
 ; גירק ןיא םינ םענייק טימ זיא
 עלעקצַאצ רעדעי וצ טדער
 .גיוו ןיא ריא ייב טגיל סָאװ

 ,עלהאל רעזנוא זיא גולק

 ;םלעוו יד רָאנ יו ןייש ןוא

 ,ךעלענייא יד טימ טעקרומשז ןוא

 .טלעווק ןוא ,טלעווק ןוא ,טלעווק ןוא



 . . . ךיא -- ץלַא

 ,ךעלעסיפ עניילק ייווצ בָאה ךיא
 ;ייז ףיוא ךעלרעגניפ ןעצ
 ,רימ טימ ייז ןפיול --- ףיול ךיא זַא
 .ייז ןעיימש --- ייטש ךיא זַא

 ,ךעלעגייא עיולב ייווצ בָאה ךיא
 ;ייז ףיוא ךעלעמערב ייווצ
 ,רימ טימ ייז ןכַאל -- ךאל ךיא זַא
 יז ןענייוו --- ןייוו ךיא זַא

 עלעּפעק קיטכיל א בָאה ךיא

 ;דלָאנ יו ,רָאה ןזיורק טימ

 ,םיוש סעמַאמ ןיא סע ךיא גייל

 .דלָאנ סָאד טשוק עמַאמ ןוא
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 עדייז ןיימ ךיא ןיב טציא

 ,עקלומרַאי םנדייז ןיימ זיא סָאד
 ;ךיש סנדייז ןיימ --- סָאד ןוא
 ,עציּפושז סנדַײז ןיימ --- סָאד ןוא
 ,ךיא ןיב ןיילַא ךיא ןוא

 ; עדייז ןיימ ךיא ןיב טציא רָאנ
 ,דלַאב רע טמוק רעמָאט ןוא
 -- יסוי רעדיוו ךיא רעוו

 . . . טלַא רָאי ריפ ןיב ןוא

 לידוד

 -- ל'דוד -- ל'דוד
 ; ךלמה דוד יבר
 גנאג א רַאפ סָאד זיא סָאװ
 ?ךלוה ַא רַאפ סָאװ ןוא

 ,סנטַאמ םעד ךישקעטש יד
 ; םנדייז םעד עקלומרַאי יד
 -- תויוועה ןוא תועונת טימ
 .ןדייב ייז ןָאמוצכָאנ

 ,ןָאטעגכָאנ םעד

 ,טכאמענכָאנ םעד

 ,אזַא למינּפ סָאד ןוא

 .טכַאל ןוא רָאנ טכַאל סָאװ



 עלערער ַא-םורַא- גניר
 ,עלעגניי א זיא יסוי

 -- ןיילק ןוא טיישרַאפ

 ,עלעדער - גניר ןיא ךיז טיירד רע
 .ןײלַא רענייא

 עלעדער א םורַא - גניר
 -- סױרַא ןוא ןײרַא
 ן'יסוי טימ ךיז טיירד סע
 .זיוה ענעצנַאנ סָאד

 עלעדער א םורָא - גניר
 ,ּפָארַא ןוא ףױרַא
 ן'יסוי םימ ךיז טםיירד סע ןוא
 ,ּפָאק רענעדלָאג ןייז

 עלעדער א - םורַא - גניר

 !ּפָאה --- ּפָאה --- ּפָאה
 --- יסוי םוא טלַאפ

 ..!ּפָאק םעד ךיז טגָאלשעצ ןוא
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 קידלוש זיא עמַאמ

 ,עלעגניי ןיילק ,ןיילק א ןיב ךיא

 ,ןָאט טינ ךַאז ןייק ןָאק ןוא
 ,עמַאמ ןיימ םעד ןיא זיא קידלוש ןוא

 :ןָא קידנעטש רימ טגָאז יז לייוו

 ,סָאד טינ וט ןוא ,סָאד טינ ןט --

 .ןָא טינ ךַאז ןייק ריר ןוא

 -- ןעמַאמ ןגלָאפ קידנעטש ךיא זומ

 .ןָאמ טינ ךַאז ןייק רַאפרעד ןָאק ןוא



 ןדירפוצ

 ,ןסיורד ןיא טנגער סע זַא ןוא
 ?םיוא רימ סע טכַאמ סָאװ
 ,םערומ ַא רימ בָאה ךיא
 ,םיורג יד ןליומ רע זיא

 ,ךיוא ךעלצלעה - יוב ןוא
 -- ,ןירג ןוא םיור ,לעג ןופ
 םוא ייז ךיא ףרַאװ
 .ןיה ןוא רעהַא

 ,ןפיש ייז טימ יוב ךיא
 ; ליּפש ןוא ךיז ליּפש ןוא

 ,םורַא רימ רָאפ ןוא
 ,ליוו ךיא רָאנ ווו
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 ןַאטיּפַאק ןיב ךיא

 עמַאמ ןיימ רימ טָאה סע
 ;טפיוקעג לּפיש ַא
 -- קרַאּפ ןיא ךימ טמענ ןוא
 ,טפיול סָאװ ,רעסַאװ ַא וצ

 ףיש ןיימ זיא סיורג ןוא
 ;ןַאּפש םענעצנַאג ַא ףיוא
 -- ריא ןופ רעסערג ךיא ןיב
 .ןַאטיּפַאק ןיב ךיא

 ףיש ןיימ ךיא ףיש

 ,דמַאז ןיא רעסַאװ םייב
 -- רימ םימ יז םמיווש
 ,דנַאל ןטייוו טייוו א ןיא

 ,עמַאמ ןיימ ךיוא טרָאּפ סע
 ,דנַאל םעד ןיא רימ טימ
 -- ןַאטיּפַאק ןיב ךיא
 .טנַאה םייב יז םלַאה ןוא



 לצעק ןיימ ןגימ עוייר ַא היוא

 ,ןגָאװ א גיוו ןיימ זיא לָאמַא
 :ןַאב א יז זיא לָאמַא
 ףיש עסיורג ןיימ יז זיא טנייה
 .ןַאטיּפַאק ריא ,ךיא ןוא

 ,םימי רעביא ךיא רָאפ

 ,ליוו ךיא ואוו ,ךיא רָאפ

 ,לצעק ןיימ רימ טימ טרָאפ

 .לפש א זיא םע ,טניימ יז

 ,לצעק ןיימ וצ ךיא דער
 ,סיױרג ןוא ףיט זיא םי רעד
 - ,קיאור ךיז טלַאהרַאפ ,עז
 ,סױרַא גנורּפש ןייק ביג טשינ

 ,לצעק ןיימ ,ןיילק סע זיא

 -- ,רימ ןופ ךָאנ רענעלק

 ,טשינ טרָאװ ןייק טיײטשרַאפ ןוא

 ,ריא וצ טדער ןעמ סָאװ

 ,לגיוו ןופ גנורּפש ַא טיג ןוא

 ,זָאה רעניילק א יו
 -- הנכס יד ךיא עז
 ;זָאל א דלַאב ךיז ביג ןוא

 ,לצעק ןיימ ךָאנ רעטנורַא
 . . . זָאנ יד ךיז קיטולבעצ -- ןוא
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 עלעקלַאיל ןיימ טימ

 ,םייצ ןפָאלש ןיוש :טנָאז עמאמ ןעוו

 ,ןײרַא טעב ןיא ךימ יז טנייל

 ,טייז ןיימ ייב עלעקלַאיל ןיימ טניל

 .ןייא ךימ טגיוו ץמַאמ יו טרעה ןוא

 :עלהשעמ ַא טגניז עמַאמ

 ,ןייא ףָאלש דניק ןיימ ףָאלש

 ,וצ ןנױא יד עלעקלַאיל טכַאמ

 .ןייא עדייב ןפָאלש רימ



 דיי - רעדנַאװ רעד

 ,עלעגיוו ןסייוו ןיא גיל ךיא

 ,עלעגיצ ךימ טפור עמַאמ רַאנ

 -- עלעדיל ַאזַא רימ טגניז ןוא

 .עלעדיי ןיימ ,םיורג ןפקַאװ טסעוו;

 -- ןעלדנַאה ןרָאּפ וטסעוו

 ,ןעלדנַאמ טימ סעקנישזַאר
 ,ןענַאב - ןזייא ןופ םייצ ןיא

 ".ןענַאד ןופ םייוו ןרָאפ טסעוו

 ,רָאי ןבלַאה ַא טלַא ןיב'כ
 ; רָאפ ךיא ןוא לדנַאה ךיא
 ,טרָאד טָא ,ָאד ךיא ןיב טָא
 .טרָא ןייק ףיוא טינ ור ךיא

 ,עלעגיוו ןסייוו ןיא רימ

 ;ךעלעדיל עלַא עמַאמ טגניז

 ,עלעדיי -רעדנַאװ ךימ טפור ןוא

 .עלעגיצ עסייוו ךימ טפור ןוא

 -- רימ ייב ץלַא יז טלעטשַאב

 ,ריפ ןוא ךיא לדנַאה
 ,ךעלעדנַאמ טימ סעקנישזָאר

 -- ךעלעדנַאק - רעקוצ עסיז טימ

 .ריא רַאפ ץלַא סע גנערב ןוא
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 סיורג יד ּפָאק זיב סופ ןופ

 ,לגניי רעסיורג ַא ןיב ךיא
 ; םיורג יד ּפָאק זיב םופ ןופ
 -- ןלייצרעד וצ תוישעמ בָאה'כ
 .םיוא ךימ טרעה רענייק ןוא

 ,ןעמונרַאפ זיא עמַאמ

 ;ויוה ןיא טינ -- עטַאט

 -- ןלייצרעד וצ תוישעמ בָאה ךיא ןוא

 ,םיוא ךימ טרעה רענייק ןוא

 ,רעטצנעפ יד וצ ךיא דייר
 ,טנעוו יד וצ ךיא דייר
 עלערעב ןיימ וצ ךיא דייר
 ,טנעה יד ףיוא םיא םענ ןוא

 ,תוישעמ ץניימ םיא לייצרעד ךיא
 :םיױא ךימ טרעה רע ןוא
 -- ךיא יװ ,ױזַא ךיוא ךָאד זיא רע לייוו
 .םיורג יד ּפָאק זיב םופ ןופ



 אדומ ןייק טינ ןבָאה יז
 ,ןעוועג ךיא ןיב םיוב א ףיוא

 .ןעזעג עלעטסענ 8 בָאה

 ,ךעלעציפ ריפ ךעלעגייפ

 ,ןײלַא עלעטסענ ןיא

 ? טינ ארומ ןייק ייז ןבָאה יו

 !ןיימשרַאפ טינ סע ןַאק ךיא

 ,רָאג רעסיורג ַא ןיוש ןיב ךיא

 ,ןיילק טשינ ךיוא רעדורב ןיימ ןוא

 -- קעװַא טייג ץמַאמ ןיימ זַא ןוא

 . . . ןײלַא ןייז טשינ רימ ןליוו
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 טפנוקוצ רעד ןיא

 ןסקַאװסױא לעװ ךיא זַא
 ,ןַאמ א ןייז ןוא
 -- םיורג ךיא לעוו
 .ןַאד ןייז ץלָאמש ןוא

 רעדניק ערעסערג יד
 ,ןגָאזנָא ךיא לעוו
 ןיוש ךימ ןלָאז ייז
 .ןגָאלש טינ רעמ

 ערענעלק יד ןוא

 -- ןענעק טינ רעמ ןלעוו
 = ךעלכעליּפש עניימ

 .ןעמענ רימ ייב

 זַא

 ,וד ןייז םלָאװ ךיא זַא
 ,ךיא ןייז טסלָאװ וד ןוא
 -- ךיא טלָאװ
 .ךיש ענייד ןגָארטעג

 ,רָאי טכַא ןייז טלָאװ רימ
 ; ריפ ןייז טלָאװ ריד ןוא
 -- ןַאד וד טסלָאװ
 ? רימ טימ ךיז םליּפשעג



 רענטרעג רעד

 לדנמרעג ןיימ טייזרַאפ בָאה ךיא
 ,גָאמ - גנילירפ ןעירפ ַא ןיא
 ןעמעראו םיא ןוז יד טמוק
 .גָאט ןדעי ,ןדעיַא

 ןרָאּפ ןביוט ןעמוק
 ,טױלּפ םנטרָאג ןיימ ףיוא
 ןעגנוצָארּפש ענירג ןצָארּפש
 .טייב ןדעי ,ןדעי ןופ

 לדנגנער רעטונג ַא טמוק

 ,טכַאנ ףיוא יוט םיא טננערב ןוא

 -- לדנטרעג ןיימ ןייש ןסקַאװ טעוו'ס

 .טכַארט ךיא ןוא ךיא ץיז
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 דעלערנייצ ייווצ
 !ךעלעדנייצ ייווצ ,ךעלעדנייצ ייווצ
 ,ןענופעג טשרע עמַאמ טָאה
 -- ןעלהאל הנח ייב ליומ ןיא
 .ןענופעג ךעלעדנייצ ייווצ

 !רעלעדנייצ ייווצ ,ךעלעדנייצ ייווצ
 ,ןגיוב רעסייוו ַא יו
 ,רעקניניילק רעד ייז ןסַאּפ
 .ןגיױא עיולב עריא וצ

 למינּפ ריא ןייש ןסַאּפ
 ,ןהנח עביל יד טימ
 ךעלעּפיל עזָאר יד וצ

 .םעניילק םעד לכעליימ ןוא
 !ךעלעדנייצ ייווצ ,ךעלעדנייצ ייווצ
 ,רעדנווו רענייש ַאזַא
 ןקוקנָא עלַא ןפיול
 .רעדנוזַאב ךיז ןעיירפ

 ,עלהאל - הנח ןדעי טזייוו
 ,רעדנוזַאב ךעלעדנייצ עריא
 ,ןעמעלא טימ טימ ךיז טיירפ ןוא
 .רעדנווו ןסיורג ןפיוא



 ןעמענ-רעדניק
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 שידיי טדער עלעקלַאיל סָאד

 -- טסַאג וצ ןעמוקעג

 | ,עמורפ עקניבָאב יד

 -- ןעלהאל-הנח רַאּפ טכַארבעג

 ,עמוג ןופ עלעקלאיל א
 ,עלעקלַאיל ןיילק ,ןייש א

 .עמוג ןופ עלעקלאיל א



 ,ךעלעצריש טימ ךעלעדיילק טגָארט'ס
 ; ןכַאז ענייש עלַא טימ
 רעלעדנייצ עסייוו עניילק טָאה'פ
 :ןכַאל סָאװ ךעלענייא ןוא
 ,טרָאװ ןייק טינ סע ליוו ןדער רָאנ
 .ןכַאמ טינ טסלָאז וד סָאװ

 ץלהאל-הנח ריא טקוק
 ; לזענ ןיא ןוא לזדלעה ןיא
 ןבעגנייא ריא טריבורּפ ןוא
 ;לועלג ַא ןופ האופר א
 ,שילננע ףיוא ריא וצ טדער
 ? "םָאד וי רַא יז טגערפ
 ןקישקעווַא יז טעשארטס
 ,םָארק ןיא קירוצ ןעבָאב טימ

 ןגָאז םינ לָאז יז םָאוו רַאנ
 ; ןכַאמ טינ לָאז יז סָאװ ןוא
 -- ןָא יז טקוק עקלַאיל יד
 ןכַאל סָאװ ךעלעגייא טימ
 ,ריא ןופ םיוא ךיז טכַאל ןוא
 .ןכַאז ןביז עלַא יד טימ

 ,זייב ןיוש 'עלהאל-הנח טרעוו
 ?שודיח א רַאפ זיא סָאװ ןוא
 ,עלעקלַאיל סָאד קירד ַא טיג
 : שידיי ףיוא ריא וצ טיירש ןוא
 "!ףלעקלאיל עמוטש ַא טזיב,
 ,שודיח ארַא'ס ,רָאנ טרעה ןוא
 !--עט--אמ : טנייו עלעקלַאיל סָאד
 .שידיי טדער עלעקלַאיל סָאד

 ,עמַאמ טרָאװ םעד רעסיוא ןוא

 ;עמומ טעכיוא יז טנָאז
 = עלעקלַאיל שידיי אזא

 ,עמורפ עכבָאב יד טכַארבעג טָאה

 ,ןעלהאל-הנח רעניילק רַאפ
 .עמוג ןופ עלעקלאיל א
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 ןעילפ ליוו עלהווח

 עלהווח עניילק יד ליוו סע

 ; ןביילב םינ גיוו ןיא רעמ

 ךעלעגייפ ןעילפ סע טעז יז

 .ןגייווצ ענירג יד ןיא

 ןײרַא סַאג ןיא ךיוא יז ליוו

 ;ןעילפ ןוא ךיז ןליּפש
 ךעלכעלַארטש - ןענוז ןּפַאכ

 .ןעירפרעדניא יד ןיא

 ךעלעסּפעש ןעקעלב יז טרעה

 ;ןליק םעד לָאט םעד ןיא

 ,ךעלעסּפעש יד טימ יז ליוו
 .ןליּפש ךיז זָארג ןיא ליוו

 לרעסַאװ סָאד ךייט ןיא ןוא

 ;רדיסכ טדער טלּפַאלּפ

 עלעכייט םוצ ךיוא יז ליוו

 .ןדער טרָאד ךעלרעסאוו טימ

 ןקנינירג ףיוא גרַאב ףיוא ןוא

 ,עלעניב ןדלָאג ַא טמושז

 עלעמילב עסייוו ַא טגיוו

 .םושז-םושז-םושז ריא טימ

 ,ךעלרעסַאו יד טימ יז ליוו

 ,עלעניב סָאד יוו יז ליוו

 ךעלענייפ יד טימ יז ליוו

 .םוטעמוא ןעילפ



 ע 'ל עז יי ר

 ,עלעגייפ עניילק ןייק טינ זיא'ס
 ;עלעגייווצ םענירג ךיוא טגניז סָאװ
 ,עלעזייר ענייש רעזנוא זיא'ס
 .עלעגייטש - ליּפש ריא ןופ טפור סָאװ

 ,עלעכלוק ןסיז ריא טימ
 ,עלעדוי ,רעדורב ריא טפור
 ;לרעדורב םיורג ריא יז טּפור
 .עלעדיל א יו םע טננילק

 ,עלעגייטש םוצ וצ רע טמוק
 ; ךעלעדנח םיא עלעזייר טכַאמ

 ,לכעליימ טָאד ףיוא טנּפע

 .ךעלעדנייצ עריא םיא טזייוו ןוא

 ,ךעלענייא עדנור טימ טכַאל

 ;עלעזענ םָאד ףיורַא טשטיינק

 ,ךעלכעליּפש עריא םיא טיג

 :עלעזעה סָאד ןוא עקלַאיל יד

 ,ךעלעכיק יז טשטַאּפ םעדכָאנ

 ;ךעלעטנעה יד טימ טעכַאפ

 ,עלעצריש ןסייוו ריא ןיא

 .עלעטנע ןא יו יז טבעווש

51 



2 

 רעביירש רעד
 . ,רימ ףיוא ייז ןעיירש עלַא
 !ןעּפ ןוא טניט יד טשינ עּפעשט
 ,ווירב עניימ ןביירש ךיא זומ
 .ןעז טשינ לָאז רענייק זַא

 ,שיט ןרעטנוא לקניוו ַא ןיא
 ,רענייק ךימ טעז סע ווו
 ,טימ סענעּפ ןוא טניט ךיא םענ
 .רענייא רעדעי טימ ביירש ןוא

 ,ליד ןפיוא ןָא טניט ךיא םיג
 ,רעגניפ ןטימ ןיוש ביירש ןוא
 ,גנַאל וצ טמענ ןביירש וצ טפעה ןיא
 .רעגנירג זיא טנַאװ ןפיוא

 ,ווירב עטוג ןדעי ייז ביירש ךיא

 ; ײלרעלַא ןכַאז ןופ
 -- לױמש ױזַא ךָאד ץיז ךיא ןוא

 ?ייז ןעיירש עשז סָאװ ָאט



 ןרעביירש יד

 ןביירש ןעק עלהרפש
 ,ג ןוא ,ב ,א

 ,ה רעדנור ַא טימ ןוא
 ,למיה ןוא ךיוה יז טביירש

 ז א טימ עדייז םביירש

 ,ב א טימ ץבָאב ןוא
 ,דָאר ןוא עלעדער ןוא
 .ר ַא םימ יז טביירש

 ,ןביירש וצ יוװ יז סייוו
 ,ןעמַארג וצ יוװ יז סייוו
 ךעלעיתוא טימ ךעלעיתוא טלעטש
 .ןעמאזוצ עקניני ילק

 עלעווירב ַא ןָא יז טביירש

 !ןעמַאמ רעד ןוא ןטַאמ םעד

 ,עלהרפש -- רעטנוא ךיז טביירש ןוא

 .ןעמעט טנזיוט עלַא טימ
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 רווע

 טרעהעג רזוע רעזנוא
 ןעמענ ערעייט יד וצ
 ,סַאג ענעצנַאג יד סָאװ
 .ןעמש ייז םימ טוט

 לופ םוטעמוא זיא רע
 : םיא ןעק רערעדעי ןוא
 ,ליוו רֶע סָאװ ץילַא ןוא
 .םענעי רָאנ ןפלעה זיא

 ,םוט רענייא סָאװ
 ;ןָאט ץלַא רע זומ
 ,ןפלעה ןרעדעי זומ
 .ןָאק רע רָאנ סָאװ טימ

 רע טפלעה וינעדייז םעד
 ,ןעניפעג ןלירב יד
 רע טפלעה וינעבָאב רעד
 .ןעניּפש ךעלהשעמ

 רע טפלעה ןטַאט םעד
 ; ךַאש ןיא ןליּפש
 רע טפלעה ןעמַאמ רעד
 .ךַאז רעדיוומעי טימ

 רע טפלעה לרעטסעווש רעד
 ;ןעמארג עלעדיל ַא
 רע טפלעה ךעלמירבח יד
 .ןעמַאצ לדנטרעג ַא

 ,ןליּפש ךיז ייז טפלעה רע
 ; ןצנַאט ןוא ןעגנירּפש
 -- ןטייב יד ייז טפלעה רע
 .ןצנַאלפ רעכעטיירק טימ

 ,טפלעה רע ןוא טפלעה רע

 ;ןָאק רע סָאװ ץלַא טימ
 רזוע זיא ןעמָאנ ןייז לייוו
 .ןָאט יוזא ףרַאד רע ןוא



 לבָאב

 לבָאב ענייש רעזדנוא ריא טנעק יצ

 ,לבָאנק רעפייוו : ךעלדנייצ יד טימ

 ,רעגנעל ןטייווצ ןופ ּפָאצ רעניורב ןייא

 .עגנעטס רעדנַא ןַא גָאט ןדעי ןוא

 ,לדיילק רעדנַא ןַא גָאט ןדעי ןוא

 ,לדיימ ןדעי רַאפ םיוא ךיז טנייפ

 ,ןיילק ןוא סיורג רַאפ ךיז טלדנח

 ? ןייש זיא'ס יו ,לדיילק ןיימ טפעז

 ,שידיי רָאנ זיולב יז טדער ןדער
 .שודיח ןייק ריא ייב זיא ךַאז ןייק ןוא
 ,הצע ןַא טיג ,רסומ ךייא טגָאז
 .עצײלּפ ןרעטניה ןופ וצ טלכיימש ןוא

 ,רעדיל ענייש יז ןעק ןעגניז

 ; רודיס ןופ שטייט ןטימ ןעבָאב רעד וצ טפלעה
 ,רעיורט ןפיט ןופ תושעמ ךייא טלייצרעד
 .לארשי - ץרא ןופ אריוה יד טצנַאט ןוא

 ,לבָאב רעזדנוא זיא לדיימ ַאזַא

 ,לּפָאט יז ןעק ,טנעק ריא ליפ זַא

 ,רעמ יז םייוו ,טסייוו ריא ליפ ןוא

 .רעווש טינ ךַאז ןייק ריא רַאפ זיא'ס ןוא

 ,ןרָאי יד טימ רעטלע ריא סייוו

 : ןרָאבעג ריא ןופ גָאט םעד סייוו

 ,לדיימ םיורג ַַא ,בלַאהרַא-ריפ ןיוש

 . ?לדיילק ענייש ַא בָאה ךיא ?טסעז ןוא
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 ןיזוס ןגעו עלהשעמ ַא

 עלעדיימ 8 זיא יזוס
 ,עמוג ַא ןוא עגולק א
 ,קירעגנוה רַָאנ טרעוו יז יו
 .רעמוּפ םימ םיורב יז טעב

 ,ךלומ יז טעב ןסע ןכָאנ
 ;לזעלג עלופ ַא טקנירט ןוא
 ,טמיורעגפיוא םינ יז זיא טנייה רָאנ
 ,לזענ םעד ייב ךיז טבייר

 ,עלעטעב ןיא יז ןעמ טלַאה
 ;גנוליקרַאפ ַא רעמַאט
 ,עלעטעב ןיא טינ יז ליוו
 .ןליּפש טינ ךיז יז ליוו

 ,עלעכיב א ריא ןעמ טיג
 ; ןעמַארג ןוא ךעלהשעמ טימ
 -- ףיש ַא עלעוַאט ןפיוא
 .ןעמי עטייוו ףיוא טמיווש

 ,עלעכיב סָאד יז טרעטעלב
 ;ןגיוא עסיורג טימ טקוק
 גייטש ןופ עלעגייפ א טעז
 .ןגױלּפעגסױרַא זיא

 ,ךעלרעטַאלּפ טימ דלעפ 8 טעז
 ;ןלירג ןוא ךעלרעגנירּפש
 -- לכעטסַאּפ ַא לָאט ןיא טעז
 .ןליּפש לפייפ 8 ףיוא

 ,ײלרעלַא תויח ןטרָאנ א
 ;ןעמַאצ ןיא ןוא ןטייק ףיוא
 -- קידנרָאֿפ עניילק רעדניק טעז
 .ןענאב עטיור עגנַאל ףיוא



 ,עלעכיב ןיא טקוק ,יז טקוק
 ;ןגיױא עטקנעברַאפ טימ
 -- לרעטַאלפ ַא ריא ןיא ץראה סָאד
 .ןגיימש ןופ יו ךיז טסייר

 ,עלעּפיל א ריא טרעטיצ סע
 ;ןעילג ןרערט עסיורג ייווצ
 -- עלעגייפ ןיילק םָאד טינ ליוו סע
 .ןעילפסיורַא לכיב ןופ

 ,ךעלענייא יד ךיז יז טשיוו
 ;ןעמַאמ רעד רַאפ טרסמ
 ךעלרעדניק יד טינ ןליוו סע
 .ןענַאב יד ןופ ןײגסױרַא

 ,ךעלעזעה יד טינ ןליוו סע
 ; ןרעב יד טינ ןליוו סע
 !ץלעכיב סָאד רעמ טינ ליוו יז
 .ןרערט ךרוד יז טהנעט

 ,ךעלרעדניק יד רעסעב ליוו יז
 ; ןלירג ןוא ךעלרעגנירּפש יד
 עלעכיב ןופ ייז ןלָאז
 ,ןליּפש ךיז ריא טימ ,סיורא

 ,ןעמעננייא עמַאמ יז טוואורּפ
 ; ןרעלקרעד ריא יז ליוו
 ,טרַאּפשעגניײא זיא עלעזוס רָאנ
 .ןרעה טשינרָאנ ןופ ליוו ןוא

 ,ץלַא טהנעט ןוא טנייוו ןוא טנייוו
 ; ליטש ןביילב טינ ליוו ןוא
 ;קירעפעלש בלַאה דימ טעּפילכ
 . . . ליווכ --- ליוו'כ --- ליוו'כ

 -- השעמ יד ךיז טנידנע ָאד
 ,ףוס ןטוג ַא טימ ןוא
 -- ןֿפָאלשעגנייא זיא עלעזוס
 ,ףָאש עדימ א יו
 ,עלעכיב סָאד טנעה עדייב ןיא
 .ףָאלש ןופ םיז טלכיימש ןוא
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 ע ל ע ס ע ּפ

 ,עלעסעּפ עניילק רעזדנוא
 .עלעשעלפ עקנַאלש א יוװ זיא

 ,ךעלעסיפ ןוא ךעלעטנעה טימ
 .ךעלעסינ עטקָאטעגסױא יו

 ,קיטכיצ ןוא טמיורעגפיוא ךיז טלַאה

 .קיטכיל ןענוז ייווצ יו ןגיוא

 ,עלעּפעק סָאד זדלַאה ןלָאמש ףיוא
 .עלעפע ןַא גייווצ ףיוא ןוז ןיא יו

 ןייש-רעדנווו ןזיורק-ךעלקעלג טימ

 .ןיינ ןוא עי ףיוא רָאנ סע טיירד ןוא



 עלעריירפ

 ,עלעדיימ ַא זיא עלעדיירפ

 ;דלָאג יו עקניביל ַא

 עסיורג ייס ןוא עניילק ייס

 .טלָאה ןעלדיירפ ןבָאה

 ,ךעלעגייא - לדנַאמ עניורב ייזוצ
 ,ךעלעגייפ עקידנעשטסַאל יו
 ,ןרעדעי וצ ביל טלכיימש ןוא
 .ךעלעגייא - לדנַאמ עריא טימ

 ,ךעלעטנעה טימ ךעלעסיפ
 ;ךעלעטנע ןופ ךוּפ רעסייוו יו
 ,עקיטכיצ ,עטמיורעגפיוא ןַא

 .עקיטכיל 8 ןוז א יו

 ,ןייר ךיז טלַאה ,ןייש ךיז טלַאה

 !ןיינ טינ טיירש ןוא !ָאי םינ טיירש

 ,עלעדייא ןַא ןוא עליטש א

 .עלעדיימ א רַאפ ךיז טסַאּפ'ס יו
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 ץולח רעד

 -- עלעגניי א זיא רנכא
 ; ץרא ןופ טשרע ןעמוקעג
 ,ךיז ייב סיורג רָאג ךיז רע טלַאח
 | -- ץרא ךרד קיצניוו טָאה

 ,דנַאל-תולג םעד ןופ ןדיי רַאפ

 ; ןדייז רעדָא ןעבָאב רַאֿפ

 -- רָאנ תירבע טדער ןײלַא רע זַא

 .ןדער ייז סָאװ טינ טייטשרַאפ ןוא

 םיא ןפיוק לָאז ןעמ רָאנ ליוו ןוא
 ,תולגע טימ םיסוס
 ךיז ןליּפש סע יו טינ םיא טלעפעג'ם

 .תולג ןיא ָאד רעדניק יד

 ,ןרעקַא ,ןעייז רָאנ ליוו רע
 ;רעױּפ א ןייז רָאנ ליוו רע
 ,ןײרַא טנַאה ןיא טּפַאכ רע סָאװ טימ
 . . . לארשייץרא רע םיוב



 טנַארנימיא רעד

 ,עלעטָאט ,עלעטָאמ
 ,עלעדיי רעקניניילק

 סע טנָאמרַאפ ןרָאי

 .יירד ענעצנַאג

 ךיז טיירד עלעפעק ןיא רָאנ
 ,עלעדירַאי רעצנַאנ ַא

 ,ןטייצ טימ ןטלעוו ןופ

 .ייבראפ ןענייז סָאװ

 םורַא סע טנַאּפש
 ,ןטניה ףיוא ךעלטנעה םימ
 -- טדער סע ןוא טדער סע ןוא

 .קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא

 ,עוועשטאמאד ןוא קסירב ןופ
 -- ןענַאב ןוא סָאמױא ןופ

 ,ןזָארטַאמ ,ןטנַאיצילַאּפ
 .ןעמי ףיוא ןפיש ןופ

 ,ךעלעקשעצ ןוא ךעלעדניירב ןופ
 ,סָאניק ןוא ןזארבָא ןופ

 --- 'שידיי ןוא שילױּפ
 .ּפָאט ןייא ןיא טשימראפ

 ,עועשטאמָאד ןיא סע זיא ָאד

 ; עדַאנַאק ןיא ָאד

 -- ןטלעוו ךיז ןעיירד סע

 . ֿפָאק סעלעטָאמ ןיא
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 עלעבייט

 ,עלעביימ ,יז טגָאז ,טסייה יז
 ; םָאר עלעבייט

 -- טציא יז טייג ןייג ןוא

 .םָארק ןיא ןעמַאמ ריא טימ

 -- ןעמונרַאפ קרַאמש וצ זיא רָאנ
 ;טרָאװ א ןדער וצ ףיוא
 -- ןטפעשעג ןטרַאװ םע זַא
 .טרָאד עכלעוו טסייוו רעוו

 -- םידנעק ןוא םעלקוק

 ; דיירק ןוא סלברַאמ ןוא

 ,ןלייא ךיז ,ןפיױל זומ יז

 ,טייצ ןייק טינ טָאה יז

 ,טנַאה ןיא םינעּפ ייווצ טימ
 ; טלעג ליפיוו טסייוו רעוו זיא'ס
 -- ןפיוקנייא םעד רַאפ טעוו יז
 .טלעוו ענעצנַאג ַא



 עלערלַאנ

 ,דלָאג ,וינעדלַאנ ,עלעדלָאג

 } טלָאה וינעמומ ןייד ךיד טָאה סע

 -- ןעמוקעג יז זיא

 ,ןענופעג טינ ךיד

 !דלָאג ,עלעדלָאג ,וינעדלָאג

 ! וב ,עלעבוב ,עלעבוב

 ?וװוו עלעדיימ סָאד זיא ווו

 -- טעב סיורג סעמַאמ ןיא

 ,ןעמווושרַאפ לשיפ א יו

 וינעדייז ןייד ךָאד זיא'ס

 ,ןעמוקעג ריד וצ

 !וב ,עלעבוב ,עלעבוב

 ,וצ לדנוגינ ַא עדייז טגניז

 !וב ,עלעבוב ,עלעבוב

 ,טלעווק עלעדלָאג ןוא

 : טלעפעג סע ,טגָאז

 ! וב ,עלעבוב ,עלעבוב
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 טנוזעג -- !ישטּפַא

 ,ןסָאנעג טָאה ,ןתנ ,ןתנ
 ;ןסָאשעגסיױא טלָאװ סקיב א יו

 ,ןקָארשרעד ךעלרעדניק ןפיול
 ; ןקָאז ןָא רעוו ןוא ךיש ןָא רעוו

 ,סָאװ ןוא רע ,ןסיוו ןליוו
 ! סָאש ןימ ַאזַא טגנַאלרעד טָאה

 ,רעה ןוא ןיה ,רעדליּפעג א
 ;רעב ןייק םינ ןוא ףלָאװ ןייק םינ
 ,ןתנ רָאנ ןוא עמַאמ יד רָאנ
 ? ןסָאשעג טָאה ןעמעוו ףיוא רעוו

 סָאװ ןוא רעוו ,ןעמעוו ףיוא רעוו

 ? םָאש ןימ ַאזַא טגנאלרעד טָאה

 ,ןתנ ךיוא טכַאל ,עמַאמ יד טכַאל
 ?ןןסָאשעג סָאװ ?ןסָאשעג רעוו

 ,ןסָאנעג רַאג ןתנ טָאה סָאד

 . . . ןתנ ריד טנוזעגוצ !ישטּפא



 ךלמ

 ,רעפיטש ַא גנוי ַא זיא ךלמ

 רעפיט סָאװ ץלַא זיא ,יינש ןיא טכירק
 .רעכיז ףױא ץלַא זיא םייוו רע סָאװ ןוא

 ,ןָאט ןעק רע ,טעברא ןַא ואוו

 -- םיא טגערפ ריא סָאוװ

 .ןָאק רֶע ץלַא

 יינש סעברוה ןעמאזוצ טּפעלש

 -- ךייא טזייוו רע ןוא

 .ייווצ ןוא סנייא

 ךאד א טימ ץאלַאּפ ַא טיוב

 -- םורַא ןוא

 .ךַאו עגנערטש ַא

 ןַארט ַא טימ ץַאלַאּפ 8 טיוב

 -- ןעמיוק ַא ןוא
 .ןָאפ ַא טימ

 ,טקיטרַאפענּפָא ןוא טיובעגפיוא

 ךלמ ךיז טליפ

 .קיטרַאסיורנ רָאג

 ,ךַאװו עגנערטש יד ייברַאפ ץלָאטש טייג

 -- ץַֹאלַאּפ ןופ

 .ךַאד ןפיוא ןוא

 ןָאפ רעד טימ ןעמיוק ןפיוא

 -- ךיז טיירקעצ ןוא

 .ןָאה א יו
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 עלהנשוש

 ? עלהנשוש ןיילק ךיז טגָאלק סָאװ
 ? טלעפ ריא סָאװ סייוו רעוו ןוא
 ,ךעלעגייא יד עטערומכרַאפ
 .טלעווק טינ ,טינ ךיז טליּפש יז

 -- לכעליימ ריא ןיא יז טכוז סָאװ

 ?ייווצ ךעלטנעה יד טימ

 -- עלעדנייצ ַא ןטרָאד טכוז יז

 .יינש יו ןקניסייוו ַא

 ,ןכוזמוא גנַאל ױזַא טעוו יז

 : ןעניפעג טעװ יז זיב
 -- עלענילס סָאד ליומ ןופ טעוו'פ ןוא
 .ןעניר וצ ןרעהפיוא

 ,רעמ ןענייו םינ ןיוש יז טעוו

 :ןלעווק ןוא ךיז ןליּפש רָאנ

 -- עקנינייש ַאזַא ןרעוו טעוו

 .ןלעפעג ןרעדעי ןוא

 -- לכעליימ סָאד ןענעפע טעוװ יז
 ,םענייא ןדעי ןזייוו ןוא
 ,עלעדנייצ א טָאה יז זַא
 ,םענייש א ןקניסייוו ַא



 עלהקבר

 ,לרעּפש א יו ןיילק זיא לרעּפ עלהקבר

 ;ןעז ץלַא יז טוט עקנילפ ךעלעגייא טימ

 ,ןעמונרַאפ קידנעטש יז זיא עמַאמ יד יו טקנוּפ

 .ןעק יז סָאװ ץלַא טימ רדסכ ריא טפלעה ןוא

 .דיירפ טימ יז טוט ,טוט יז סָאװ ץלַא ןוא

 ;דיײר טימ ריא טפלעה ,טעברַא רעד טימ טפלעה
 ,ךיק ןיא ןוא זיוה ןיא ןעמַאר ןטימ טפלעה
 .ךיג ,ךיג יז טומ ,טוט יז סָאװ ץלַא ןוא

 ,ןיילק ךעלעטירט טימ טצנַאט יז ןוא טפיול יז

 ,ןייגוצ טעברַא רעד ןופ ןָא טמוק עטמַאט ןעוו ןוא

 ,שוילּפ ױו ךעלטנעה טימ םורַא םיא יז טמענ

 .שוק ַא םיא טיג ןוא רעגניפ ץיּפש ףיוא טגנירּפש
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 ךעבענ עלערימ

 ,ךעבענ עלערימ ןיילק ,קנַארק זיא עלערימ
 :ךעלבעל עלעּפעק סָאד ,טלַאק ךעלעסיפ יד
 -- םינכש יד ןוא טניירפ יד ,עמַאמ יד ,עבָאב יד
 ?רעניילק רעד ריא זיא סָאװ ,ןטכַארט ןוא ןגרָאז

 ,ןטייווצ א ןעמ טפור ,רעטקָאד ַא ןעמ טפור
 ? ןעמ טביולג יו םענעי ,וצ טינ טפערט רעד
 !רעסעּפָארּפ א טפור ןעמ ,ןטירד ַא ןעמ טפור
 ,רעסעב טינ ץלַא טרעוו ךעבענ ןעלערימ רָאנ

 ,סױא ייז ןעמ טסיג ָאד ,תואופר ןעמ טפיוק ָאד
 ;זיוה ןיא ןכָאװ ףיוא טרַאּפשרַאפ יז טלַאה ןעמ
 ,ריט יד ןסָאלשרַאפ ,רעטצנעפ יד עטכַאמרַאֿפ
 ,ריר ןייק ןבעג טינ ךעבענ ריא ךיז טזָאל ןעמ

 ,ץיה יד ריא טסעמ ןעמ ,לּפעק םייב יז טּפַאט ןעמ
 ,טציווש ןוא ץלַא טציווש ךעבענ עלערימ ןוא
 ?ןייז סע לָאז סָאװ ,טגרָאז ןוא ןעמ טגרָאז
 ? ןייצ רָאנ רשפא יצ ?םירעוו טינ הלילח

 ,טכַארטרעד עבַאב ךיז טָאה טכענ ץזָאלּפָאלש ךרוד
 -- טכַארבעג הלונס ַאזַא ךיז טימ ןוא קעווַא
 -- ןָאצ ןשיפלָאװ א עלעדנעב ןקניטיור א ףיוא
 .ןַא דלַאב לזדלעה ןפיוא דניק םעד סע טוט ןוא

 ןעשעג ץלא ןעק סָאװ השעמ א רָאנ טרעה ןוא
 ;ןעזעג טינ טלָאװ ךיא ןעוו ,טביולגעג רוסא טלָאװ ךיא
 ,ןיירא רָאנ ליומ ןיא ןָאצפלָאװ םעד טמענ דניק סָאד יו
 .ןייצ ףיוא ךעלדנייצ ןופ יו ןּפַאלק ַא ךיז טרעהרעד

 ,שיורעג א טרעוו ,למוט ַא ךָאד טרעוו
 ?םיוא רָאנ ךיז טכוד יצ ,טרעהעג ןעמ טָאה יצ
 !ןענופעג עקַאט ןוא ,ןכוז טמענ עבָאב זיב
 .ןעמוג סעלערימ ןופ ןצָארּפש ךעלעדנייצ

 ,ןרָאװעג ןזענעג יו דניק סָאד זיא ךיילג ןוא
 ; ןורסח םוש ןייק ןָא ערה ןיע ןָא טסקַאװ ןוא
 ,ןייש זיא ןוא טנוזעג זיא ,טכַאל ןוא ךיז טליּפש
 ...ןייצ עקיטכיל עריא םענייא ןדעי טזייוו ןוא



 עלהכלמ

 ,ףָאש טָאה עלהכלמ
 ; רעדניר טָאה עלהכלמ
 ךעלכעליּפש טָאה עלהכלמ

 .רעדניק עלַא ןופ רעמ

 -- סָאמױא טָאה עלהכלמ
 ; ןענַאב עקידנפייפ טימ
 ףיש - לגעז עסיורג א ןוא
 .ןעמי רעביא ןרָאפ וצ

 עלהכלמ סע טָאה ןענַאװ ןופ
 ? ןגעמראפ םיורג ַאזַא
 ריא םימ םוא סע טזייר רעוו ןוא
 ? ןגעוו עטייוו יד ףיוא

 -- וינעבָאב היא טימ עדייז ריא
 ;ןזייר ריא טימ ןעומ
 ילָאמַא, דנַאל ןטייוו רעייז וצ
 .ןזייוו רעדנואוו יד טרָאד ריא

 ,ןקיטכיל ןּפַאה םענעי וצ
 ; ןרָאּפ ץלַא ייז ןעוט
 ,ןוז רעד ןיא רעדעס ןעילב טרָאד
 .ןרָאי-רעדניק יד ןופ
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 םו ח ג

 ,םוחנ רעניילק רעד זנוא ייב טפקַאוװ'ס

 ,םכח רעסיורג ַא ערה-דןיע ןָא

 ,רעסיורנ אזַא םכח אזא

 .רע סייוו ץלַא ןוא רע ןעק ץלַא זַא

 ןלייא למרעפ ייווצ רֶע זיא םיורג
 ,ןלייצרעד וצ תוישעמ ביל טָאה ןוא

 ,ןרעה תוישעמ ךָאנ טדער רעוו ןוא
 .ןרעוו טינ דימ לָאמ ןייק רע טלָאװ

 ,רעדלעפ ןיא ךעלעזעה עניילק ןופ
 .רעדלעוו יד ןיא םינלזג זיב

 ,ןרעב-ךופצ עסייוו עסיורג זיב
 .ןרעה רָאנ ןוא ןלייצרעד רָאנ

 ,ןגיוא עדנור יד ןיא רעדנואוו

 .ןגיובעגנָא ךעלטנעה ףיוא ּפָאק םעד

 ,ןעינק ףיוא טנעה טימ טנעלעגנָא

 .ןעילפ ,ןעילפ תונויער ןוא

 ,ןכיוה-ןציּפש עטסכעה יד ןופ
 .ןכיורךעמיוק עטסניד יד זיב

 -- ןלייה עטסצראווש עטספיט יד זיב

 ...ןלייצרעד ךעלהשעמ סָאװ ץלַא



 עלהמלש

 ,ןגיױא עניורב -דלימ טָאה עלהמלש
 ;רָאה עטקַאלעג עצראווש טימ
 ,ןגרָאמ טוג :שידיי ףיױא טגָאז עלהמלש
 ,רָאי םוג :שידיי ףיוא טגָאז עלהמלש

 ,קידיירפ זיא ןוא ןייש זיא עלהמלש
 ;העש רעקינוז ןיא למיח רעד יווװ
 ,םירבח עלַא ענייז טימ ןייש ךיז טליּפש רע

 " ָאלעה , שילגנע ףיוא ייז טגָאז ןוא

 ,רעדניק יד ךיז ליּפש ןופ ןפיולעצ סע ןעוו
 ;ןײלַא ןציז עלהמלש טביילב
 ,רעטנורַא רע טגיוב עלעּפעק'ס

 .ןייש עלעמילב 8 יו ךיז טגיױו ןוא

 ,רעדימ ןוא רעטכַארטרַאפ ,ךיז טקוק רע

 ;ןייא דנַאלמולח ןוא דנַאלּפָאלש םוצ

 ,סמערָא עכעלטרעצ טימ עמאמ יד זיב

 .ןיירַא לניוו ןיא םיא טנייל
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 עלהרפיש

 ,עלהרפיש ַא - ףיש ַא - ףיש
 ;עקרעפיטש א עלעדיימ א
 ,עלעטערש א עלעדיימ א
 .עלעטעב ןסיורג א ןיא

 ,לדיימ ַא ןופ ןעזסיוא ןייק טָאה'ס
 ;לדיילק ַא ןיא סע טצוּפ עמַאמ שטָאכ
 ,"לגניּפ -לגניא; םעד ןופ ןעמ טכַאל
 ,לגניצ ןטימ רעטנוא סע טּפַאלק

 -- עלעּפע רעדנור ןייק ּפָאק רעד
 ;לקיזוברַאה רעקיצנַאלג א
 ,טינ ךיז טגרָאז'ס ןוא
 ,טינ ךיז טמעש'ס ןוא
 .לקיזוּפאראק סָאד ,טלעווק'פ רָאנ

 ,סע טדַאש ריא טינ ןוא טרַא ריא םינ
 ;סע טדער ןעמ ריא ןופ יו םינ רָאג
 ,ןגיולפעג רָאנ ןוא טבעוושעג רַאנ
 .ןגיוא יד טימ טעקרומשזעג ןוא

 ! ןגיױא ַארַא'ס -- ןגיוא יד ןוא
 ; ןגיולפעצ ןוא טלדופעצ רָאנ
 ,ןכַאמ טינ ךַאז ןייק ייז טימ טסנעק
 .ןכַאל ןוא ךיז ןעיירד ייז רָאנ

 ,רעדנווו זיא ץלַא ןוא יינ זיא ץלַא זַא

 ;רעדניק עלַא יו דניק ןייק זיא'ס
 ,טפול רעד ןיא ךעלסיפ ןוא טנעה
 .טכוז סע רָאנ ןוא טּפַאכ סע רַָאנ

 ,עלהרפיש ַא - ףיש ַא - ףיש

 ;עקרעּפיטש א עלעדיימ א
 ,עלעטערש ַא עלעדיימ ַא
 .עלעטעב ןסיורג ַא ןיא



 ךעלכעליּפש עריא טימ עלעטע

 ,עלעטעב ריא ןיא קנארק ,עלעטע ךעבענ טניל סע

 ; םיורא לטעב ןופ טשינ ןַאק ןוא

 ,עסיױרג יד תורצ יד ןעזוצ יז ןָאק יו

 .ויוה ריא ןיא ּפָא ךיז ןעוט סָאװ

 ,דרע רעד ףיוא טגיל עלעקלַאיל עטסרעייט ריא

 ;פָארַא םינּפ ןטימ טגיל

 סּפעש ןטימ טנירקעצ ךיז טָאה עלעפלעוו ריא

 .ּפָאק םעד ןכָארבעצ םיא טָאה ןוא

 ,ץַאק רעד ךָאנ טגָאיעג ךיז טָאה עלעטניה סָאד
 ןטלַאהַאב ךיז ךוש ריא ןיא ץַאק יד טָאה

 ,ןדָאש ןיא ןכָארקרַאֿפ ןענייז ךעלהמחב עריא

 .ןטלַא םעד עלערעב סָאד טרָאד טּפעלשרַאפ ןוא

 ,טנוזעג דלַאב טרעוו ,עלעטע עניילק ףיוא טיימש

 ; טנוה ןפיוא טיירש ,עלעקלַאיל ריא ףיוא טביוה

 ,ןָאק ןיא ייז טפָארטש ןוא עלַא ייז וצ טדער

 ?ןָאט ױזַא רָאג סע ןעמ ןָאק יו : טגערפ

 ,רעב רעטכעלש וד ןוא ,עלעפלעוו ,ריד ןופ ןייש טשינ
 ,רעהַא ןענַאד ןופ ךיז ןזָאלרַאּפ ןענָאק טשינ לָאז ןעמ
 ,ּפָארַא ןגיוא טימ ןעלעטע ףױא עלַא ןקוק
 .בָאב יו ןרערט טימ עלַא ךיז ןענייוועצ ןוא

 ,טמעשרַאפ ייז טָאה יז סָאװ המרה עלעטע טָאה
 ; טנעה יד ףיוא ךיז וצ ףיונעצ ייז טביילק
 ,ןילַא ןזָאל טשינ לָאמנייק רעמ ייז טעוװ יז
 .ןיילק ךעלכעליּפש עריא ,ןטיה ןיוש ייז טעוװ יז
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 עטַאט רעד יו

 דימת טייג עלעוולעוו
 ; טייג עטַאט ןייז ווו רָאנ
 ,לעווש ַא רעבירַא טערט רע יװ ןוא

 | !טיורב :דלַאב רע טעב

 עטַאט רעד יו טקנוּפ ךיוא
 ,רעכיב ביל רע טָאה
 ,קיצניוו ךָאנ טנעייל רע
 .רעכוז ַא קידנעטש רעבָא
 ,רעדיל טביירש עטַאט ןייז
 ;ןעמַארג ךיוא רע טווורּפ
 -- רעטנוא רעוו םיא טגָאז

 .ןעמַאמ רעד רַאֿפ רע ט'רסמ
 ,ן'תמא רעד ןיא עקַאט ןוא
 ?ןעמעשרַאפ םיא סָאװ וצ
 ,עטַאט רעד יו ןסקַאװטױא טעוו רֶע זַא

 .ןענעק יוזא ךיוא רע טעוו

 ,הלעמ ַא סע זיא יצ טנייה

 ? רעלעפ א הלילח יצ
 גנַאלק םעד טלָאה רָאנ טָאה רע
 ;רעלעט ענעכָארבעג ןופ
 עמַאמ יד רעדייא זַא
 !עטינ : םיוא טיירש
 ןכָארבעצ ןיוש ייווצ ןגיל
 .עטירד ַא דלַאב טלַאּפ סע ןוא
 לדיפ ַא םיא ןעמ טפיוק
 ,ןגיוב ןקניניד ַא טימ
 םעד ףיוא רע טקוק
 ; ןגיוא עקיטליגכיילג טימ
 ענַאיּפ ַא םיא ןעמ טפיוק
 ,לכליּפש א רַאפ ,סניילק ַא
 -- לעּפתנ טינ ךיוא רע טרעוו
 .טינ טכליה סע זַא ,טגָאז רע
 ,ןענזארב ןוא ןּפַאלק זַא
 ;ןרעה רָאנ רע ליוו
 ,גָאז ,עלעוולעוו טנייה
 ?ןרעוו ריד ןופ טעוו סָאװ
 ןטַאט םעד ןָאטכָאנ רָאנ
 ,ןעמאמ רעד ןגלָאפ טינ ןוא
 רעדיל ַא רַאפ סָאװ ָאט
 ?ןעמַארג זדנוא רַאפ וטסעוו



 ןריירפ ןיא טלייצרעד

 עלעסַאי רעזדנוא זיא ןעוועג
 ,םייל ןייק טשינ רָאג
 ,םנייוו רע רעדָא
 .םיירש רע רעדָא

 ,ןמייצ םיא ייב ןעוועג
 ,טכַאלעג ןוא טכַאלעג טָאה רע ןעוו
 ,ןפָארטעג ךיוא טּפָא טָאה סע ןוא
 ,טכאנייב ןפָאלש טינ טנעלפ רע זַא

 ,לסָאי ןיוש זיא טציא רַאנ
 -- טייל רענעצנַאג ַא
 ,םנייוו רֶע טשינ
 .םיירש רע טשינ

 ,גָאטיײב ךיז טליּפש רע
 ,טכַאנייב טוג טפָאלש ןוא
 ,לסָאי ןיוש זיא טציא
 .םכַא ןופ בלַאה שטנעמ א

5 



76 

 ןלױּפ ןופ סָאװ רָאנ

 ,עלעטָאמ ,עלעטָאמ

 ,עלעטַאּפאק עגנַאל

 טנָאז ,ןענַאו ןופ

 ?דיי ַא סע טמוק

 ,ךעלעיורטש יד יו ,סיפ טימ

 ,ךעלהאּפ עקניצרַאוװש

 .ייווצ עטמולחרַאפ ןגיוא

 ,ליטש סע טנייווש ,טגייווש סע זַא

 ,ליפ םע טדער -- טדער סע זַא

 ...דירַאי רעצנַאג ַא -- לגניצ ַא

 ,קיטעמוא סע ךיז טקוקרַאֿפ ָאד

 ; קידנעלּפַאלּפ סע ךיז טדערעצ ָאד

 .דיי ַא ,ןלױּפ ןופ סָאװ רָאנ

 לטָאּפאק לטָאמ

 למַאפאק ,לטַאמ
 ,םולּפ ַא לגניי ַא זיא
 ,עגַארפ ַא ךיז טגערפ
 ?ןייז םיא םימ טעוװ סָאװ

 -- טוג זיא רע ןעוו
 ,טוג רעייז רע זיא
 ןייא רעבָא םיא טלַאפ
 -- ןייז וצ רעמכעלש א

 ,טכעלש ױזַא רע זיא

 .ןייז טשינ רעגרע ןָאק'ס זַא



 עלעטערב ןיימ טימ ךיא ןוא עלעטע

 ,עלעטע רעטסעווש א בָאה ךיא
 ,ץלעטעב ריא ןיא יז טגיל
 -- ,עלעטערש רעניילק ַא יו
 ,טדער ןוא טדער ןוא טדער ןוא

 לרעדורב רעסיורג ריא ךיא ןוא

 ,עלעטעב ןופ טייז םעד ייב

 עלעטערב א טימ ךיז ליּפש
 .ןילַא רעקנינייא

 עלעטע עניילק יד סָאװ ןוא
 ,עלעטעב ריא ןיא טרָאד טדער
 . . . ןיטשרַאפ טשינ ךיא ןַאק

 ,רָאנ עמאמ יד טייטשרַאפ ,ןייטשרַאפ
 ,רָאלק סריא טרָאװ רעדעי זיא ריא רַאֿפ
 לא רָאנ עמַאמ רַאפ

 ,עלעטעב ןופ טייז םייב ךיא
 ,עלעטערכ ןיימ וצ רימ דער
 -- ,סָאװ ןופ ןַארַאפ זיא ןדער
 .ױזַא רימ ןדער

 ,טננערב יז סָאװ ,ןעבָאב רעד ןופ
 ,ןייגוצ טמוק יז ןעוו
 ,ןײלַא טיוב ןעמ סָאװ ,ךעלעבימש ןופ
 ,םיורג ןוא ןיילק ןכַאז ןופ

 םרָאד לטעב ןיא טדער לטע סָאװ ןוא
 ,םיוא טשינ רימ ןרעה

 עלעטערב ןיימ טשינ ןוא ךיא טשינ
 -- ,עלעטע טדער'פ סָאװ ,ןסייוו
 . . . םיורג וצ ןיוש ןענייז רימ
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 גרַאב ןופ

 ,ךעלעביטש טימ לָאט ַא

 ,ךעלרעטצנעפ טימ טלעוו ַא

 -- לָאט ןיא טניל למיה ַא

 .ךעלדנרעטש ןענָאילימ

 ,עקניניילק ַא ךיא ןוא

 ,גרַאב ןכיוה ַא ףיוא

 ,עלעבימש ןיימ סיוא ביילק

 ,לרעטצנעפ ןיימ סיוא ביילק
 -- םרָאד למיה ןיא לָאט ןיא

 .לדנרעמש ןטסנעלק םעד

 ,פָארַא גרַאב ךיז זָאל ןוא
 ,קידנעגנירּפש -- ,ךעליירפ

 ,ליּפש ןופ גָאט ַא ךָאנ
 .םייהַא טכַאנ רעד ףיוא



 רעדיל - רוטַאנ



0 

 ! ןייש ױזַא

 !ןייש ױזַא ,ןייש ױזַא
 .ןיימש ױזַא קיביײא טעוו טכַאנ יד

 ףיילש ַא טימ ןדנובעגוצ
 .ףייר םענעדלַאג ַא ןיא

 ,טּפַאכרַאפ למיה ןצנַאג םעד
 ,טּפַאלקעגוצ ןרעטמש ןענַאילימ טימ

 !ןייש ױזַא ,ןייש ױזַא
 .!ןייטש ױזַא קיבײא טעוו טכַאנ יד

 1 יג ,1י יו שי4
 : 5 יי 1

 יי עם יכ יי 4

441 

4 6 + )/ , 67 



 תודוס - גנילירפ

 ,עלעטיח ןלעג ריא ןיאי
 ,דיילק םענירג ריא ןיא
 ,לכוטרַאפ ןטסנייר ריא טימ
 .טײרּפשרַאפ ךיז יז טָאה

 ןופצ ןופ טמוק סָאװ טניוו םוצ
 ,ּפַאק םעד טיירדעגסיוא

 -- םיא רַאפ טגיינראפ ךיז לָאמ רַאּפ ַא
 .פָארַא ןוא ףױרַא

 -- טקוקעגפיורַא ןוז רעד וצ
 ,םיירדעגסיוא ךיז טייז םוצ
 : הנכש ריא טמיורעגנייא ןוא
 ...טםױמ זיא רעטניוו רעד
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 טניוו רעד

 ,רעדיינש רעטינעג ַא זיא טניוו רעד
 :טנַאה רעד ןיא לדָאנ ןוא רעש טימ
 ,עטײרּפשעגסױא יד דרע יד ןוא
 ,טנַאװעג רעלעדייא ןייז זיא

 ,ןגער רעד זיא לדָאנ עקיצנַאלג ןייז
 :ןיד ךעלכעטש טימ דרע יד טּפעטש
 ,ןגעװ םיוא טּפעמש ,ןכייט סיוא טּפעטש
 .ןירג קיטכיל רעדלעפ סיוא טּפעטש

 ,טניילק ךעלכעטש טימ ,טפעה ןוא טּפעמש
 | ,ױזַא טָא ןוא ,ױזַא טָא
 ,ענייש רעדיילק גנילירפ םעד םיינ
 .ײלרעלַא ןרילָאק ןופ

 ,ןטינשעגוצ ,ןטסָאמעגּפָא
 ,ןרָאשעגּפָא ןוא טּפינקעגוצ
 ,טקאצעגסיוא לדָאנןגער טימ
 .ןרָאװא עקיסַאּפ עלַא



 םיבננ

 ,ןיהַא-יוומ

 ,רעהַא-יווט

 --- םיובנשרַאק ןיא
 .רעוו זיא ןעוועג

 ,עניילק םיבנג
 ; ייווצ ןעלגילפ טימ
 -- רעסערפ עסיורג
 ,ייז ןענייז

 ןבילבעג שרַאק ןייק
 ,רימ רַאפ זיא

 ,עטכעלש - עטכעלש
 . . . !ריוװ ַא רישט
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 = עו
 221 יא יי : 2
 2 ייטב =

 22 טי טי = =

 54( 0 א
 יי יייייב

 ריריכ
 טי א .

 ילפ ,עלענייפ ילפ

 ,עלעגייפ ,עלעגייפ

 ,םייהַא רעכיג ילפ
 ,טנערב עלעטסענ ןייד

 !ןיײלַא -- רעדניק ענייד

 ,רעסַאװ ךיז טימ גנערב
 -- ,יוט ךעלדנּפָארט
 ,ןעמַאלפ עקינוז יד
 !יױזַא ןענערב טרָאד

 טסענ יד ךיז טניוו סע ןוא

 ,םוא טרָאד ןעמַאלּפ יד ןיא

 ןיב ענעקָארשעצ א
 : םושז ריא טימ ףליה ךָאנ טפור

 ,ןענייוו ךעלעדניק ענייד

 ! יווט יווט ןוא יוומ יווט

 ,הנכס ןיא טסענ ןייד

 ! ילפ ,עלעגייפ ילפ



 ןמעפַאמש

 ,דלעפ ןיא טרעהעג סע בָאה ךיא

 ;לָאט ןיא טרעהעג םע גבָאה ךיא

 -- רעדניק ,טמוק גנילירפ רעד

 !לָאמַא רעדיוו טמוק

 ,טניוו ןיא טרעהעג סע בָאה ךיא

 ;לימ ןופ לגילפ יד םורַא

 רעמייב יד ןשיווצ ןוא

 ,ליטש ןוא טעקַאנ ןעייטש סָאװ

 ,ךיימ םייב טרעהעג סע בָאה ךיא

 ; זיורב - רעסאוו םעניורב ןיא
 -- בירנייוו םענעקורט ןיא ןוא

 .זיוה ןופ טנעוו יד םורַא

 ,טירמ ענייז רעה ךיא

 ! ןיינוצ טמוק רע !טמוק רע

 ! רעדניק תמא ,תמא זיא'ס

 ...ןײלַא ךיז ןיא סע רעה ךיא
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 לרמז ַא יז ןעגניז

 ,ןטעקַאנ ַא םיוב ַא ףיוא

 ,ךעלעגייפ ןצנַאט ,ןעגנירּפש

 -- ךעלעגילפ יד טימ ןכָאפ

 -- ךעלעגייא יד טימ ןעלטניפ

 ,לרמז 8 ייז ןעגניז

 ,ךעלעיינש ןעיינעצ סע

 -- עלעטסענ ַא רימ ןעיוב
 .ךעלעייא טרָאד רימ ןגייל

 : לרמז ַא ייז ןעגניז

 .ךעלעגייא יד טימ ןעלטניּפ

 רעלעייא יד ןופ ןלעוו

 .ךעלעגייפ עגנוי ןרעוו

 ,ןסקַאװסױא רעטעלב ןלעוו

 ,עלעמייב סָאד ןכַאמ ןירג
 -- ךעלעגייפ עגנוי ןלעוו
 .עלעמייה רעזנוא ןעיירפרעד



 !לדנגער ,ףיוא רעה

 ,ןקלָאװ ַא ךיז טזייוו
 ,ןוז יד ךיז טקומ
 טניוו רעד ךיז טיירד
 ,םורַא רעמייב ןשיווצ

 ,רעניילק ַא לדנגער א
 -- ןייג וצ ןָא טביוה
 עלעגייפ ַא ךיז טלייא
 ,םייהַא רעכיג

 עלעטסענ ןיא ןטרַאוװו
 -- ריּפ ךעלרעדניק

 םערוטש רעד רָאנ לָאז
 .ריא טרָאד ןדָאש טינ

 ,לדננער ,לדנגער

 ,ןייג וצ ףיוא רעה

 ןעמוק עלענייפ'ס זָאל

 ,םייהַא םולשב

 יו יי 2
 6 = סא
 477 יי טי 2 =
 6.| 3 --5 = י.י
 5 טו יי

 2 אר

 יישכ ײ
 ייד
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 ןייז ענייש ַאזַא טעװ טלעװ יד

 ,ןגער סנּפָארט ןפירמ

 ;רעטעלב עלַא ןניוז

 ןטנוא ןסקַאו סָאוװ יד וצ

 .רעטעּפש ןגער רעד טמוק

 ,ןעננַאלק יד ןענייז ןייש ױזַא

 .ןגיױז רעטעלב יד ןעוו

 ,רעטעלב יד ןענייז ןירג ױזַא

 .ןגוא יד ראפ תויח ַא

 ,ןרעהפיוא ןגער רעד טעוו
 ; ןייז עטַאז רעטעלב ןלעוו
 ,ןטכיולפיוא ןוז יד טעוו
 .ןייש ריא טימ ייז ןענעקירט

 ,ןגער סנּפָארט ףיוא ןוז
 ; ןגיובנגער ַא ןוא
 ,ןייז ענייש ַאזַא טעװ טלעוו יד
 ,ןגיוא יד רַאפ תויח ַא



 דלומ םוצ

 ,רעבליז ןייר ּפָא ךיז טסרָאּפש

 ; ןטייוצ םוצ שדוח ןייא ןופ

 לדנרעטש ןיילק ןייא ןוא

 ןטיילנַאב וצ ךיד ףיוא

 -- למיה םענייר ַא טימ

 ; ןגיל ןוא ןייג וצ ווו
 לדנרעטש עניילק סָאד ןוא
 .ןגיװרַאפ וצ ךיד ףיוא

 לדנקלָאװ סייוו ַא ןוא
 ; ןקעדוצוצ ךיז סָאװ טימ
 ,טכַאנ עליטש ַא ןוא
 .ןקעוו טינ ףָאלש ןופ ךיד לָאז
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 םיוב רעד

 ,ןסקַאװעג םיוב ַא זיא דלעפ ןטימ ןיא
 ,םיוב רעטלַא רעסיורג ַא
 ,ןעמוקעג ץילב א לָאמא זיא
 -- טנעה עקידרעייפ ענייז טימ
 ןעמונעגמורַא םיוב םעד
 ,טנערבראפ םיא ןוא
 ,ןייטש ןבילבעג זיא םיוב ןופ םַאטש רעד רָאנ
 ,ןזָאלרַאפ ןוא םוטש ,טעקַאנ
 , ןצישַאב וצ םיא גייווצ ןייק טםינ
 -- לטעלב קיצנייא ןייק טינ
 .ןזָאלעג םיא ףיוא ץילב רעד טָאה
 ןטניו עטסקראטש יד ןעוו ןוא
 ,ןזָאלבעג םיא רעביא ןבָאה
 ,ריר ןייק טגנַאלרעד טינ ךיז רע טָאה
 -- ןוָארנ יד םיא םורַא רַָאנ
 ,סירוצ ןוא ןיה ףיוא טגיוועג ךיז ןבָאה
 ,ןכש ןצלָאטש ןטלַא רעייז טרעױדַאב
 .קילב ןטרעוװילגרַאפ-ראטש ןייז טימ

 ןעננאנעג גָאט ךָאנ גָאט זיא ױזַא

 ,ןפָאלעג ךָאװ ךָאנ ךָאװ
 ,ןעמוקעג זיא רעטניוו רעד זיב
 .ןפָאלשעגנייא ןיא זָארג ןוא םיוב ןוא
 ,ןעמוקעג זיא גנילירפ זַא ןוא
 ,טקעוװוענפיוא דלַאװ ןוא זָארג ןוא
 ןענַאטשעג םיוב רעטלַא רעד זיא
 -- ןגייווצ עיינ ייווצ טימ
 .טקערטשעגסיוא למיה םוצ
 ,טנעקעג טינ ךיז ןרעדנוװוּפָא ןזָארג ןבָאה
 ,טדערעג ךיז ןשיווצ רעדנווו סמָאנ ןופ
 ,טנעה ענייז ןביוהענ רעכעה ץלא טָאה םיוב רעד ןוא
 .טעבעג ןיא ןביוהעג ,קידתודוס ןוא ,םוטש
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 רעמוז ףוס

 ,רעדיל ץלַא ענייז ןעגנוזעגסיוא טָאה רעמוז רעד

 .רעדילג עדימ ענייז ךייט םייב סיוא טור ןוא

 ןבראג ןוא ןעגנַאז טימ ןוז ןגעק דלעפ
 .ןברַאפ ענייז ןָאילק רעד ךייט ןיא טלגיּפש סע

 ,לגיּפש רעטַאלג ,רעקנַאלב ַא ,ךיימ רעד

 .לגילפ ןקידלַאװ רעטנוא טמולחרַאּפ ,טלמירד

 ,רעלעמש ןוא רעניד ןגייווצ ךיז ןעיצ
 .רעלעג ַא טַאלב ַא לגיּפש ןפיוא טלַאפ םע ןוא

 ,רעלעג ַא טָאלב ַא ,רעטיױר ַא טַאלב ַא
 .רעלעט ענרעבליז ףיוא ךייט רעד ךיז טכערבעצ'פ ןוא

 ,רעלעג ַא לּפע רענעדלָאג ַא יו ןוז יד ןוא

 .רעלעט ענרעבליז ףיוא ךייט ןיא ךיז טגיוו

 ,קירב ןרעביא ןוא ,ךיימ ןרעביא ןוא
 .קירטש ענעדלָאג ענייז ןפרַאװרַאפ טסברַאה טָאה



 ליּפש - ןוז

 רעטניוו ַא לָאמַא טימ
 ; טלעוו עסייוו ַא ןוא
 םינ זיא טלעק יד רָאנ
 .טלעק עקידרעטניוו ןייק

 ,ליּפש ַא ןוז רעד ןופ
 ;רעסייוו ַא זירּפַאק ַא
 -- טמולחעג ריא ךיז טָאה'ס
 .השעמ ץענייש ַאזַא

 ,ןלייצרעד סע יז ליוו

 ;טלעפעג ריא יווװ טקנוּפ
 ןטײרּפשעצ סע יז ליוו
 .טלעוו רעד רָאג רעביא

 ,ןצענ -רעבליז יז טיצרַאפ

 ;למיה ןוא גרעב ןשיווצ

 -- ךעלעטכיל רעמייב ןָא טננעה

 ,למירד ןיא עקניסייוו

 ,ךעלדנרעטש ןביוש ןיא טפרַאוװ

 ; ןסַָאילימ ןטנעמיד

 ךעלרעדעפ עסייוו טימ טישַאב

 .ןסאג יד ןיא רעדניק

 ,ךעלרעדניק יד םוא ןצנַאט

 ;ןכַאל ןוא ךיז ןעיירפ

 -- םענעשעק עלופ טָאה ןוז יד

 . . . ןכאז עכעלרעדנווו טימ
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 רעטניוו - גנוי |

 ,ןזָאלרַאפ ןיוש ןגייווצ ףיוא טסענ
 ןוָארג יד ןופ םענירג ףיוא ןוא
 ,ןטילב עסייוו יו יינש ַא טָאה
 .ןזָאלבעצ ךיז ןוא טיײרּפשעצ ךיז

 ,זדנעגנ ןופ ךוּפ יו ,ילפעג ןיא

 -- ודנערפ יוװ ךעלעטכיל עניד

 ,ןגייווצ יד ןָא עטפעלקעגנָא

 .ןגייווש ןוא קירעטיצ ןעגנעה

 ,ןוז וד ,ייז רָאנ קיטמכיזרָאפ
 ; ןייא ןלַארטש ענייד טנייה טלַאה

 ,יינש ןסייוו ןגנוי םעד זָאל
 .ןייגעצ טינ רעדלעפ יד ןופ

 זָאלב ןייק ביג טינ ,טניוו ךיז טיה

 ,זָאלג ןופ ךעלעטכיל עניד יד

 ,ןגייווצ יד ףיוא ןעננעה ייז זָאל

 .ןגייווש ןוא ןעמולח ייז זָאל



 עסייוו ריא ךעלעיינש

 ,עטייוו ריא ךעלעיינש

 ?ןלַאפ ריא טעוװ ןיהווו

 ,רעכעד עליטש םרעױוּפ ףיוא

 .ןלַאטש ןיא ףָאש רעביא

 ,עסייוו ריא ךעלעיינש
 ? ןגייל ךיז ריא טעוו ווו
 ןעמערב ענייש - קיטכיל ףיוא
 .ןגיױא עשירעדניק ןופ

 ,עסייוו ריא ךעלעיינש
 ? ןלייצרעד ריא טעוו סָאװ
 ,השעמ ענייש אזא
 ,ןלייה יד ןיא ןרעב ןופ

 ,השעמ - רעדנווו אזַא

 ,ףושיכ ןסייוו ַא ןופ
 ךעלעביטמש יד םורַא טמענ סָאװ
 .בושי ןטלַא ןַא ןופ

 ,סנעמיוק ךרוד סױרַא טדער ןוא
 ;רעכעד עטקעדַאב - יורטש ןופ
 ,ךיור - רעבליז ןעיולב טימ

 .רעכעפ - ףושיכ ַא יו
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 סרעטניוו יילרעייווצ

 ,רעזייב ַא זיא'ס רעטניוו סעמעוו

 ;רעדלימ ַא זיא רעניימ

 ,טרעווילנג ןוא טרירפ רעטניוו סעמעוו

 .רעדליב רימ טלָאמ רעניימ

 -- לגייפ יד טקערש רעטניוו סעמעוו

 ; תולג ןיא ייז םעשוה
 ,קירוצ רימ ייז טגנערב רעניימ
 .סעלָאּפ עסייוו ענייז ןיא

 ,םיוא טעז ןוזירעמניוו סעמעוו
 ; ןלָאטיּפש ןופ רעטצנעפ יו
 -- גרַאב ןפיוא יז טכיול רימ ןוא
 .ןלָאטשירק ןוא טנעמיד טימ

 ,טייל עטלַא ,רעמייב ןעמעוו רַאּפ

 ; ןביוה עסייוו:קירָאה ןיא

 ,ליּפש םוצ ייז ןפור ךימ ןוא

 .ןביוש יד ךרוד ןקניוו

 ,טלעק ןופ ךיז טעטוכ סע רעוו

 ; ןלַאש ןיא ןוא םרעטופ ןיא

 -- טרַאװ ןוא טנעה יד סיוא טיירּפש ךיא ןוא

 .ןלַאֿפ רימ ףיוא לָאז יינש רעד



 עלעשיפ ַא

 ,עלעשיט םעניילק ַא ףיוא

 ,עלעסיש ץיולב א טייטש
 ,עלעסיש ןעיולב םעד ןיא
 .עלעשיפ ןדלָאג ַא טמיווש

 ,עלעשיפ סָאד טמיווש ןוא טמיווש

 ,עלעקע ןטימ םוא טיירד

 ,לכעליימ סָאד ףיוא טנפע

 .עלעקערב 8 טכוז ןוא טכוז

 עלעקערב א םיא ךיא ףראוו

 ,עלעגייב ןשירפ ןיימ ןופ
 ,עלעקערב ןטימ ךיא ףערט
 . .. עלענייא ןיא -- ליומ ןיא טינ
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 טלעצענ םענירגנ ןיא

 ,ןעילב ךעלעמילב
 ,ןעילפ ךעלעגילפ
 ,ןעמורב ךעלעניב
 .ןעמושז ךעלרעסַאוװ

 ,ןעגניז ךעלעגייפ
 ,ןעגנירּפש ךעלעזעה
 ,ןלירג ךעלכעלירג
 .ןליּפש ךעלרעדניק

 עלַא ןטעברַא
 -- ,טלעצעג םענירג ןיא
 רענייא רעדעי טפלעה
 .טלעוו יד ןעיירפרעד

 דלעפ - ןעמולב ַא

 ,לעג ןוא לעג ןוא לעג
 ,לעג ,ןדלָאג ,קינוז
 ,ןירג ןופ דלעפ ַא ףיוא
 .ןיד ,ןדייז ,ןזָארג

 ,דלעפ ןטניוו ןגיוו
 ,ןירג ןוא דלָאנ ךיז טניוו

 ּפעק ןעמולב ןגיינ
 .ןיד - ןזָארג ןשיווצ

 ,ייברעד ךייט א ןוא
 ,ןיה ןוא רעה ךיז טניוו
 -- טלעוו ַא ּפָא טלניּפש
 .ןירג ןוא דלָאנ ,קינוז



 דניק קירעפעלש  ַא יו

 ,עלעמילב לעג ןיילק

 ; דלעפ ןיא 'עטצעל'ס

 ,ןגיובעג עלעּפעק ןייד
 .טלעק ןוא ןגער ןופ

 ,טשוקעג ןענוז ךיד ןבָאה סע

 ;טעלנעג ןטניוו ךיד ןבָאה סע

 ,דימ ןיוש ןליּפש ןופ וטזיב

 .טעב ןיא ןעמאמ וצ ךיז טסיצ

 ,ןיילק ךעלעמילב עלַא
 ; ןעגנַאגעג ןּפָאלש ןיוש ןענייז

 ,טליּפשרַאֿפ רעננעל ךיז טסָאה וד רָאנ

 ןעגנַאז ןָא רעדלעפ ףיוא ךיז טקוקרַאפ

 ,דניק קירפעלש ַא יו ,דימ ןוא טערומכראפ

 ;ףוס ןפיוא טסטרַאו ןוא וטסייטש

 ,טגניז ןוא ךיד טניוו ,טניו רעד טמוק

 .ףָאלש ןקניסיז א טימ ,ןייא ףָאלש
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 טכַאנ יד

 ,םורפ ןוא ליטש

 ,םורפ ןוא לימש

 טכַאנ יד טיי

 .םורַא ױזַא

 ,ןלירג יד רָאנ
 ,ןלירג ,ןלירג
 ןרעטש יד רָאנ
 .ןליּפש ,ןעלקניפ

 ןכייט ןיא רָאנ
 ,םורַא ןופ

 סעבַאשז ןעקאווק
 .םורפ ןוא ליטש

 דלַאװ ןופ רָאנ
 ,ןלַאפ םנטָאש יד

 גרעב יד ףיוא
 .ןלָאט יד ףיוא ןוא

 הנבל יד ןוא

 ,טכַארּפ ריא ןיא
 םורַא טנַאּפש
 .טכַאנ יד טיה ןוא
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 יַאמ שדוח רעד

 ,ןוָארג יד ןיא ןעמולב
 ,רעמייב יד ןיא לגייפ
 ,ןזָאלב ןטניוו עדלימ
 .רענייר אזַא למיה רעד

 -- ןעמוק ,ןעייג םנגער
 ,ןעמולב ןוא זָארג ףיוא יזט

 ,גנאלק -- רעבליז -- ןסילפ ןכייט

 ךיז טסיגעצ דלַאו רעד

 ,גנאזעג-ביול ןיא

 .ןעמוקעג זיא סָאװ טסַאג ןראֿפ

 ,יינ םָאד ףיוא רעמייב ןעילב

 ,יירפ ןוא טיירב ךיז טיירּפש טייקנירנ

 -- ייברַאפ ;ניוא סָאד טריפ ןעמ ואוו

 .יַאמ שדוח םעד ןעמ טנעגעגַאב
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 עלערנעה

 עלעדנעה ,עלעדנעה

 ,טיור עלעמעק
 ,ךעלדנרעק ריד רַאפ בָאה ךיא

 .םיורב ןופ ךעלקערב

 ,לרעדעפ א רימ ביג
 ,ייווצ רימ ביג
 ,ןייטשפיוא םוצ ךימ קעוו
 ! יירק ַא רימ ביג

 עלעדניה

 ,עלעדניה ,עלעדניה
 !--ָאווק---ָאווק--ָאווק
 ?עלעטסענ ןייד זיא ווו

 !---ַאד--ָא--טָא

 עלעטסענ ןיא וטסטציז סָאװ
 ? ױזַא טסיירש ןוא
 ,סיינ יד ןָא ךיא גָאז סָאד
 ! ייא ןַא ריד רַאפ בָאה ךיא זַא
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 עלעסּפעש ,עב ,עב

 ,עלעטּפעש ןיילק ,עב ,עב

 ? רימ רַאֿפ לָאװ וטסָאה
 ,דניק ןיימ ָאי ,דניק ןיימ ָאי --

 .ריפ ,ךעלקעז עצנַאג

 ,סָאבעלַאב ןיימ רַאפ םנייא

 ,ריד רַאּפ עלעקעז ןייא --

 ,לכעטסַאּפ ןיימ רַאפ ייווצ ןוא

 .רימ וצ טונ זיא רע לייוו

 עלעניב

 ,עלעניב ,עלעניב

 ! םושז ,םושז ,םושז

 שינעלייא ןיא דימת

 .םורַא וטסילפ

 ,עקניליײװַא ּפָא ךיז לעמש
 ;זייב ױזַא ייז טשינ

 קינָאה ןייד רימ ךָאד טסינ וד
 .זיור רעקידעקעמש רעד ןופ
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 ןעיינש טעװ דלַאב

 ,ןֵא ןעמוק סנקלָאװ עיורג

 ןעיינש טעוו דלַאב טָא ,דלַאב

 ,ןָא ןעמוק ןטניוו עטלַאק
 .ןעייוועצ יינש ןלעוו

 ,וָא ןעמוק רעדניק עניילק
 ,ןעיינש יד טימ ןצנַאט
 ,ןָא ןעמוק רעדניק עניילק
 . . . ןעיירפ ךיז יינש ןטימ

 ןעמוק טעװ גנילירפ

 ,ּפָא טייג רעטניוו רעד
 ,ֿפָאק ןטימ םיירד
 -- ךעלעיינש יד ןלַאּפ
 ,ֿפָארַא עסייוו

 ,דלַאװ ַא ןיא לייה ַא ןיא

 ,דלַאב ןפָאלשנייא רע טעוו

 ןעמוק טעוװ גנילירפ ןוא

 ,דלַאװ םעד ןופ קירוצ
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 טעוועג סָאד

 ץעלעגייפ א טכַאנ טימ טָאה סע

 ;טלעטשעג טעוװעג ןיא ךיז

 טכיל ןעגנערב ןיילַא טעוו'ס זַא

 .טלעוו רעצנַאג רעד וצ

 ,םיוב ןופ ץיּפש ןפיוא

 ;לוק ןטסיז ןייז טימ

 ןעגנוזעצ סע ךיז טָאה

 .לָאט ןוא גרַאב רעביא

 טלייצרעד ןוא ןעגנוזעג
 ; טעוועג סיורג ןייז ןופ
 - ךעלעגייפ ןבָאה סע זיב
 .םעב ןיא ךיז ייב טרעהרעד

 ןעגנוזעצ ךיז ןבָאה ןוא

 ; טדערעצ ךיז ןבָאה ןוא
 ,ןוז יד טקעוועגפיוא ןוא
 . . . םעב ןפיט ריא ןופ

 עלענייפ ַא

 ,עלעבענש ןלעג א טימ עלעגייפ 8

 ,טעב ןיימ ייב רעטצנעפ ןיא טגניז

 ;רימ וצ עלעגייא ריא טקניוו

 !טעּפש ױזַא ןפָאלש ךיז םעש
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 רעלָאמ רעד
 םורַא רעמניוו רעד טייג
 ,םושז ַא ןָא ,ךרָאש א ןָא
 ,טנַאה ןיא לזדניּפ ַא טימ
 .םוטעמוא טסייוו ןוא טלָאמ

 ,טַאלג ךעלעגעוו ןרעוו

 ,ןייא ךעלעכייט ןפָאלש
 םורַא ךיז ץלַא טלקיוו
 .ןייש םענרעבליז ַא ןיא

 ,םורַא רעטניוו רעד טייג
 ,םומעמוא טסייוו ןוא טלָאמ
 -- טייז א ןופ ,ןעזעגמוא
 .םיינַאב טרעוו -- םלעוו יד ןוא

 למיה - רעטניוו ַא

 טרעבליזעג גָאט ןצנַאג ַא
 ,ןפיז ךרוד יינש - רעבליז טימ
 ןרעטש - טנעמיד ענירג
 ; יינש ןיא טפעהעגנייא

 ,ןרָאפעגּפָא זיא ןוז יד
 ,ןטילש ןטיור ַא ףיוא
 ,גרַאב ןטייוו רעטניה
 .ייווצ סנקלָאװ - רעייפ ףיוא

 ,למיה רעד ,ןוה עיורג ַא
 ,לגילפ עטזָאלענּפָארַא טימ
 ,םורַא טמענ ןוא ןייא טקעד
 . ייא עסייוו ריא ,דרע יד



 ןנער א רַאפ

 ,ןסיורד רעקימעמוא
 ;ןבעווש קילייא לגייפ
 ,טייקליטש עקידנטַאש
 .ןגער א רַאפ רעמייב

 ,ןטייוו ןופ טנַאּפש םערוטש
 ; ןגעוו עטבױטשרַאפ ךרוד
 .ןבענּפָא טציא ןגער םעד ,ּפָאק ןייז םיוב רעד טעוו'ס

 טסברַאה רעד

 ,ןזָארג יד טלעק ןופ ןרעטיצ סע
 ,ןעמולב יד ךיז ןעילוט סע
 -- דרע רעד וצ רעטעלב ןלַאּפ סע
 .ןעמוקעג טסברַאה רעד זיא סע

 ןיירַא ךיז ןיא דרע יד טּפאז

 -- ןעמולב ןוא זָארג ,רעטעלב

 ,ןבעגקירוצ ץלַא זדנוא טעוװ ןוא

 .ןעמוק רָאנ טעוװ גנילירפ זַא
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 שטנעמ - יינש ַא

 טכַאמעג רעדניק ןבָאה סע

 ,יינש ןופ שטנעמ ַא
 ,זָאנ ןוא םיפ ,טנעה טימ
 .ייווצ ןגיוא עצרַאװש טימ

 ,רעסַאװ טימ ןסָאגַאב
 -- ןרָארּפרַאפ ןוא טפייטשרַאּפ
 ייז םימ ןייז טעװו רע טניימעג
 .ןרָאי ןוא ןרָאי

 טכַאנ ַא ןיא לָאמַא

 ;ןפָארטעג סָאװ טָא םָאה
 -- םורד ןופ ןטניוו
 ,ןפַאלעגנעמַאזוצ ךיז ןענייז
 ,ןטניוו יד ןבירטרַאפ
 .ןופצ ןופ ןעמוק סָאװ

 ארומ רַאֿפ -- רעטניױו רעד ןוא

 ,ןֿפָאלטנַא ןוא טנייוועצ ךיז טָאה

 םיא ךָאנ שטנעמ-יינש רעד

 ,ןֿפָאלעג ,ןפָאלעג זיא

 םנױזַא סָאװ ,ןעז טלָאװעג

 : ןפָארטעג רעטניוו ןטימ טָאה

 ןדָאש רעד ליפיוו טסייוו רעוו --
 ,ןפָארטַאב טָאה טכַאנ ַאזַא ןופ
 -- רעטניױו יא ,שטנעמ-יינש יא
 . . . ןפַאלטנַא רעדניק יד ןופ



 ךיז טימ דניק סאד
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 ש 6 עי

 ןסיוו ןלעװ טלָאװ ךיא

 ,למיה עמַאמ טפור ןביוא עיולב סָאד

 ;ןרעטש יז טפור ךעלרעייפ יד ןוא

 ,ןָא ייז טדניצ סע רעוו יז גערפ ךיא זַא

 .ןרעו רעטלע טסעוו טרַאװ : יז טגָאז

 למיה רעד סָאװרַאפ ןסיוו ןלעוו טלָאוװ'כ
 ? יולב ןוא ליטש קידנעטש טינ זיא
 תויח - ןזיר רעטפָא טרָאד עז ךיא
 .יוַא םנייא ךָאנ םנייא ןגָאי

 ,םנקלָאװ סע טפור ןעמ ,טגָאז עמַאמ יד

 ;ןיילק ךָאנ טזיב וד ,טגָאז עמַאמ יד

 ןרעטש יד טדניצ סע רעוו ןסיוו ןלעוו טלָאװ ךיא

 .ןײלַא סיוא ךיז ייז ןשעל יצ ןוא



 ןייז ןלעוװ טלָאװ'כ

 ,ןייז ןלעוו טלָאוװ'כ ,ןייז ןלעוו טלָאוו'כ

 ;זָאה א ןייז ןלעוו טלָאוװ'כ

 -- רעלעזעה ךָאנ ךָאנ ןפױלכָאנ ןוא

 .זָארג ןיא םוא ןעגנירּפש סָאװ

 ,רעגעי א ןייז ןלעוו טלָאוװ'כ
 ,ריפ ןסקיב ןוא טניה טימ

 תויח עלַא ןכַאמ ןוא
 .רימ רַאפ ןרעטמיצ ןלָאז

 ,עדייז 8 ןייז ןלעוו טלָאוװ'כ
 ,דרָאב רעסייוו ,רעגנַאל ַא טימ
 -- עלעקעטש 8 טימ ןייגמוא ןוא
 .טרָא ןופ ךיז ןריר םיוק

 ,רעביירש ַא ןייז ןלעוו טלָאוװ'כ
 ,זָאנ ןפיוא ןלירב טימ

 ,ןייז ןלעוו טלָאװ'כ
 ,ןייז ןלעוו טלָאװ'כ
 ,סָאװ םינ ןיילַא סייוו'כ -- ַא

 ,רעילפ א ןייז ןלעוו טלָאוװ'כ
 : טניוו ןטימ ןעילפ ןוא

 -- רָאג ליוו יז טגָאז עמַאמ ןוא
 . . . דניק רעטוג ַא ןייז לָאז ךיא
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 הנבל יד ןּפַאכ רימָאל

 רעדניק ןפיול רימָאל
 !ּפָאלאג ןיא עלַא
 תהנבל יד יוװ טעז
 !ּפָארַא ןטרָאד טלַאפ

 ןטלַאהרַאּפ ךיז יז טָאה טָא
 ,םיוב ַא ןופ ןגייווצ ןָא
 ןעגנַאלרעד יז ןלעוװ רימ
 .םייהַא יז ןעגנערב ןוא

 ,ןדָאל עלַא ןכַאמרַאפ
 ,ריט יד קרַאטש ןסילשרַאפ
 רעדניק עלַא רימ ןוא
 ,ריא םורַא ןצעז ךיז

 ,זדנוא ןעז טעוו יז זַא ןוא
 ,ליואוו ןוא ליטש ןציז
 ןכַאלעצ ךיז יז טעוו
 .ליומ ריא ןענעפע ןוא

 ,עלַא ודנוא וצ ןדער טעוו
 ; ןלעּפַאב קידנעלכיימש ןוא
 ,ןכרָאה רָאנ לימש ןלָאז רימ
 .ןלייצרעד זדנוא תוישעמ טעוװ יז

 ,עדנילב א טלעוו יד ןוא
 ,ןייגמוא קידנּפַאמ טעוו
 לביטש רעזדנוא וצ ןעמוק
 . . . ןיימש ןביילב טרעדנווורַאפ

 רעגניפ עטלַאק טימ ןוא
 ,ריט ןיא זדנוא ןּפַאלק
 -- !ףױא טנפע רעדניק : ןטעב
 !רימ הנבל יד טינ



 ,ןלייא טשינ ךיז ןלעוו רימ
 ,טרעטשעגמוא ןציז רָאנ
 ןבָאה ןלעוו רימ זיב
 .טרעהעגסיוא תוישעמ עלַא

 הנבל טימ ןליּפש ךיז
 ,טלעפעג זנוא רָאנ זיב
 ןבעגּפָא תולדג טימ ןוא
 .טלעוו רעדנילב רעד קירוצ

 רעדניק ןפיול רימָאל
 ,ֿפָאלַאג ןיא עלא
 -- הנבל יד ןעגנַאלרעד
 !ּפָארַא טלַאפ יז ,טעז

 ? קנַאד רעד טמוק ןעמעוו

 ? ןעמוקעג ןטשרע םוצ זיא רעוו טשינ סייוו ךיא
 ? ןעמולב יד יצ ,זָארג סָאד ,לגיופ רעד ,ןוז יד
 ,קנַאשעג סָאד טכארבעג טָאה ךייא ןופ רעכלעוו
 ?קנַאד ַאזַא םוק ךיא ךייא ןופ ןכלעוו

 ? טכַארבעג רעמוז םעד טָאה ךייא ןופ רעכלעוו
 טכַאמעג בוט-םוי םעד ןעמ טָאה ךייא ןופ ןכלעוו בילוצ
 ,ןביירש ןוא ןענרעל ןופ טיײרּפַאב ךימ ןוא
 טכַארבעג עלַא םַע טָאה ריא ביוא ןוא
 ,ןביילברַאפ וצ ָאד עלַא ךייא ךיא טעב
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 ןטַאריּפ

 ,קיטרַאּפ ןיוש ןסיײבנַָא רעד טיימש
 ,טכַא ךָאנ בלַאה רענייז רעד ןוא
 -- ,ןעמונרַאֿפ קראטש זיא עלעסָאי רָאנ
 .טכַאנ ץבלאה רעטציא זיא םיא ייב

 עטלעטשעגסיוא רענלעז עלַא
 ,טנעה יד ןיא ןפַאו יד םימ
 -- םערוטש ןטימ ןיא םי רעד ןוא
 .טנערב טרָאד ףיש סאנוש םעד ןוא

 ,קיטכעמ ןוא קרַאטש לייח ןייז רָאנ
 : ןזייא ןוא לָאמש זיא ףיש ןייז ןוא
 -- ןטלַאהעגנייא םעטַא ןייז טימ
 ,ןטלַאהַאברַאפ ןוא לימש רע טציז

 ,ןזייוו ךיז דלַאב ןזומ ןלעוװ ייז
 ,ןטַאריּפ - םי עדליוו ,עסיורג יד
 טרעהעג עלעסַאי טָאה'ס יו
 . . . ןטַאט ןייז קידנענעייל לכיב ןיא

 ,ןדניב ייז ןוא ןעגנַאפ ייז טעװ רע
 .ןעגנערב ייז גערב םוצ ףיש ןייז ףיוא
 ,ןכַאמ ייז טכענק ענייז רַאפ טעװ רע
 .ןגנערטש ַא לעּפַאב ַא םענייז טימ

 ,ןטַאריּפ ןיא ןליּפש רעדָא
 ? ןדליש ןוא דרעוװש ןיא ךיז ןוטנַא
 ,עמַאמ - עטַאט ןקערשעצ טעוװ רע
 .ןדליוו ַא רַאפ ןכַאמ ךיז טעוו רע

 ,טַאריפ - טּפױה ןרעוו ןַאק רע
 -- ,ןָאק םעד ןופ רעריפ רעד ןייז
 !ןסע ,רעכיג :עמַאמ טפור טציא רָאנ
 . .ןָאט טעװ רע סָאװ ,ןעז ןיוש טעוװ רע
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 רעב רעסייוו רעד

 ,ױזַא טוג רימ זיא רעטניוו
 .יינש ןיא ךימ ךיא ליּפש רעטניוו

 ,סַאנ לָאממּפַא ךימ יינש רעד טכַאמ
 .סַאּפש א רימ ייב ךיוא סע זיא

 -- ,ןָא רימ ףיוא עמַאמ ןיימ טיירש

 : ןָאט וצ בָאה ךיא סָאװ ךיא סייוו

 ,ייווצ ןוא גנורּפש ַא ,סַאג ןיא ףיול ַא
 .יינש ןיא ןיירַא לַאפ ךיא זיב

 -- רעהַא יירד א ,ןיהַא יירד ַא

 ,רעב רעפייוו א רעוו ךיא ןוא

 ,ריפ עלַא ףיוא ןײרַא ךירק ךיא ןוא
 ,ריט ןכרוד ןעמַאמ ןיימ וצ

 ,רעב ןסייוו א עמַאמ ןיימ טעזרעד
 ..רעמ טינ טיירש ןוא ךיז יז טקערשרעד
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 טניירפ סעלעסָאי

 ,זיא טניירפ ןיימ רעוװ ,טשינ סייוו רענייק
 .סייוו רָאנ ןיילַא ךיא
 ,םיא ףור ךיא יו ,טשינ סייוו רענייק
 ,םיורג יצ ,ןיילק רע זיא יצ

 ,לסָאי ןיב ךיא לייוו --- לסָאי םיא ףור ךיא
 ,ןײלַא רָאנ ךיא סייוו רעבָא סָאד
 ,רעסיורג א רע זיא -- םיורג רעוו ךיא זַא
 .ןיילק רע טרעוו ,רָאנ ליוו ךיא זַא ןוא

 ,ןדער וצ יו םיא ךיא ןרעל
 ,ךס ַא רָאג ןיוש ןעק רע ןוא
 ,שטיווק ַא טימ לָאמטּפָא רע טדער
 .ךַאל ַא טימ לָאמטּפָא ןוא

 ,רע טדער ױזַא ,דער ךיא יו
 ,ךיג לָאמַא ,ךעלעמַאּפ לָאמַא
 ןייטשרַאפ טשינ םיא ןעק עמַאמ

 .ךיא רָאנ טדער סע טגָאז ןוא

 -- רעטוג אזַא זיא רע רעבָא
 ,ןילַא טשינ לָאמנייק ךימ טזָאל ןוא
 ,רימ טימ לָאמ עלַא ךיז טיירפ רע
 .ןייוו ךיא ןעוו ,רָאנ טנייוו ןוא

 ,ןעמַאמ ןיימ טימ ןליּפש ךיז ליוו ךיא
 -- טייצ ןייק ָאטשינ :ץלַא יז טגָאז
 ,רעטוג א זיא לסָאי רעבָא
 ,טייז ןיומ ייב קידנעטש זיא רע



 דלַאװו סעלעסָאי

 ,ןזָאה ןוא סעקירוועוו ,ןרעב ןוא ןבייל
 ,ןיילק ןופ ןוא םיורג ןופ תויח ןוא לגנייפ
 ,ןטכידעג םעד דלַאװ סעלעסָאי ןיא ןעניווו
 ןײלא רענייא טרָאד דלַאװ ןייז ןיא טציז רע

 .טרָאס ןטסדליװ ןופ תויח יד עלַא רַאפ
 .טרָאד ןעלעסָאי רעזדנוא ןדָאש טינ ןלעוו ייז רעבָא ,ןעמורב ןוא ןעיירש סָאװ ,תויח עקיטכעמ ןענייז ייז

 ,עלא ייז רעביא גינעק רעד ךָאד זיא רע
 ,שיפ ןוא לגיופ ןופ ,היח ןופ גינעק
 ץמַאמ ןייז ןעלעסָאי ןענופעג טָאה ױזַא
 .שיט . . . ןרעטנוא ,ןטלעוו עטייוו - טייוו ןיא

 -- ןעייר יד ןיא טלעטשעצ םעדָאפ ןופ ןלוּפש
 ,דלַאװ סעלעסָאי ןופ רעמייב יד ןענייז סָאד
 ,ןעיירש סָאװ ןבייל ןענייז ךעלעבעווש עעטנערבעגּפָא
 :דלַאב ייז ןענייז טָא -- תויח ערעדנַא יד ןוא

 ,ןעגנַאלש ןוא לגיופ ןענייז םידעפ ןוא ךעלריּפַאּפ
 ,יורטש ךעלעקיטש ןענייז תויח ערעדנַא יד ןוא
 רעדנוזאב ןדעי ןופ ןעמענ יד לסָאי םייוו'ס
 יז ןופ תונכס יד ןעמַאמ ןייז םיוא טלייצרעד ןוא

 ,רעליטש סָאװ ןדייר ןוא ,קיאור ןייז רָאנ לָאז יז
 -- ןילַא תויח ןשיווצ דלַאװ א ןיא טציז רע
 ,גינעק רעד ךָאד זיא רע ,ארומ ןייק עקַאט טָאה רע
 ,דלַאב ריא רע טזייוו טָא ,ןעיירש רע ןָאק ליוו רע ןעוו

 ,גינעק ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ,קיאור ןציז ליוו רע רָאנ
 . . .דלַאװ ןיא תויח יד ןקערשעצ טשינ ליוו רע
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 רעסייק ַא ןייז טלָאװ ךיא ןעוו

 רעסייק ַא ןייז טלָאװ ךיא ןעוו

 ,ּפָאק ןיימ ףיוא ןיורק ַא טימ

 ,ןענַאּפשמורַא ץַאלַאּפ ןיימ ןיא ןוא

 -- ּפָארַא ןוא ףױרַא

 ,רעדניק טרָאד טאהעג ךיא טלַאוװ

 ,ןיילק ןופ ןוא םיורג ןופ

 -- ןצעזסיוא עלַא ייז טלָאװ ןוא

 ,ןעז ןענעק ןלָאז ייז
 ,רעפייק רעד סָאד ןיב ךיא יו

 !ןעוועג טלָאװ סע ןייש יו

 ,קיטעמוא ןרעוו רימ טלָאװ סע זַא ןוא

 ,ןײלַא ךיז ןליּפש וצ

 רעדניק יד ןפורעגפיונוצ ךיא טלָאװ

 ,ןיילק ןופ ןוא םיורג ןופ

 -- ןיורק ַא ןומעגנָא ןוא

 ,ּפָאק טמענייא ןדעי ףיוא

 ,ןענַאּפשמוא עלַא ןטלָאװ רימ ןוא
 ,ּפָארַא ןוא ךױרַא
 ,רעסייק ןיא ךיז ןליּפש ןוא
 .ןָאק ַא ןיא ץלַא
 ,רעסייק ַא ןייז לָאז ךיא ןעוו

 ...!ןָאט ןענָאק סע ךיא טלָאװ



 ךיז טימ ךיא

 רימ ןיא ךיז וצ טּפַאלקעגנָא בָאה'כ
 ,ןעמוקעגניירַא ןיב ןוא
 : ךיז וצ טגָאזעגנָא בָאה ןוא
 .ןעמוקעג זדנוא וצ טסעג ןענייז סע --

 : ךיז טימ טליּפשעג ךיז כָאה -- ךיא

 ,ןעז ןלָאז ייז ,טסעג יד רַאּפ

 ,ןזיװַאב ייז ןליּפש עלא

 .ןעק ךיא סָאװ ןצנוק עלַא

 -- רעב ַא יװ ןעמורב ךיוא ןָאק ךיא
 ,טכַאמעג רעב 8 רַאפ ךיז ךיא בָאה
 ןפָאלעצ ךיז ןענייז טסעג עלַא

 .םכַאלעג ןבָאה -- ךיז טימ ,ךיא ןוא

 ,ךיז וצ טגָאזעג ךיא בָאה ןַאד
 ?ךיא . . . יצ וד ,רעכיג טפיול רעוו
 ,ךיא :טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ,ךיא ,טגָאזעג טָאה רע
 .ךיג ןפָאלעג עדייב רימ ןענייז

 ןעמוקעגנַא ןטשרע םוצ ןיב ךיא רָאנ
 ,ןענופעג עמאמ יד רעטשרע רעד בָאה ןוא
 .ןענווועג בָאה ךיא זַא ,טגָאזעגנָא ןוא
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 רעדניק טעז

 רעגייז ןופ ,רעדניק ,טעז
 ,ןיילק ךעלעטנעה יד
 קיסיילפ ןטעברַא ייז יו
 .ןייר ךיז ןטלַאה ןוא

 רעגייז ןופ ןטלַאה ןוא
 ,קימכיצ למינּפ סָאד
 םיוא זדנוא ןלייצ ןוא
 .קיטכיר עלעגר סעדעי

 קיטכיר סיוא ןלייצ
 ,םונימ ןוא העש יד
 -- טעברַא יד ןעוט
 .םוג ןוא קיסיילפ

 ,רעדניק ךיוא רימָאל ָאמ

 ,ןייר ךעלעטנעה םימ
 טעברא רעזדנוא ןָאמ
 .ןייש רָאנ ןוא םוג רָאנ
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 :רענייז םוצ

 ,ןטכענ ,קאמ ,קיט
 : טנייה ,קאט ,קימ
 -- רעגייז רעטכעלש
 .םנייפ ךיד בָאה'כ

 ,ךיז ליּפש ךיא ןעוו
 ,וה ךיא ןעוו
 -- לענש ױזַא ךאז ןייק טפיול
 .וד יו

 -- טרָאד לוש ןיא רָאנ
 -  ,ריט ןרעביא
 רעמַאזגנַאל ךאז ןייק טייג
 ,ריד ןופ

 ,ןטכענ ,קאט ,קימ
 ,טנייה ,קאמ ,קימ
 ,רעטכעלש א טזיב
 ,םנייפ ךיד בָאה'כ
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 ה א נ ק

 -- טכערעגמוא ןוא טכעלש ןוא טכעלש

 ,לָאמ ץעלַא ךיא ןיב סָאד

 -- ייטש ךיא יוװ ןוא יינ ךיא יוװ זַא

 !ױזַא טשינ -- :עמַאמ ץלַא טיירש

 ,רענעי ץלַא זיא רענעש ,רענילק

 :רענעלק זיא רע ןוא ,לסָאי רעדורב ןיימ

 -- רעפעב זיא רע ןוא ,רענילק זיא רע זַא

 ? רעסערג ןייז וצ רימ גיוט עשזסָאװ ָאט

 ןסיוו זומ עטַאט

 ,ןסיוו ןלעוו טלָאװ רע ,טגָאז עמַאט רעד
 ,ןסירעצ דמעה ןיימ בָאה ךיא ווו

 ,םיוא טשינ גָאז ךיא סָאװרַאפ טיירש ןוא
 .םיוא ךעלּפענק יד םייר ךיא ױזַא יו

 ,ןסיוו ךיוא ןיילַא זומ רֶע ,ןיימ ךיא
 : ןסירעצ ץלַא סע בָאה ךיא ױזַא יו

 -- ןיילק ןזעוועג ךיוא ךָאד זיא רע

 .?ןײלַא םייוו רע זַא ,רע טגערפ עשזָאװ ָאט



 ַאזַא גָאט ַא

 ליּפש סָאד ןרָאלרַאפ

 ,סַאג ןיא ךעלגניי יד טימ

 -- רעכיב ןַא ןעמוקעג
 .סאלק ןיא רערעל םוצ

 ךיז טמירקעג ןענרעל םייב
 ,סעכ טימ ןדעי ףיוא

 -- םײהַא ןעמוקעג
 .סַאג ןופ טקיטָאלברַאפ

 ,עמַאמ יד ךָאנ טיירש סע ןוא
 . םאנ זיא רֶע סָאװרַאפ

 יךלַאב

 "ךלַאב , זיא סָאװרַאֿפ
 ,טרָאװ טכעלש ַאזַא
 סָאד טָאה עמַאמ סָאװ

 ? םנייפ ױזַא

 ,ךימ טפור יז ןעוו
 -- "דלַאב , :ךיא גָאז
 --- זייב יז טרעוו
 . !דלַאװג -- א :טיירש ןוא
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 שיפ טּפַאכ עלעסַאיו

 רעליטש טייז
 !ליטש טםייז
 ָאד בָאה ךיא
 .לימ ַא

 לימ םייב ןוא
 ,ךיימ ַא זיא

 .ךיילג ָאד ךיא ץיז
 לימ םייב
 ליד ןפיוא
 -- שיט ןרעטנוא ,ָאד

 רעליטש טייז
 !ליטש טייז
 ךָאד ּפַאכ ךיא
 . . . שיפ ָאד

 קירב סעלעסָאי

 ,םוא ריא ףיוא טרָאפ ,ןלאּפש רַאפ ךעלקעטש

 ;קעװַא טייוו ,טייוו ; קירטש רַאפ םידעפ
 -- רעדנווו ןופ רעדנעל ןיא -- לסָאי ךיז רַאפ טיוב סע
 .קערש ןופ רעדנעל ןיא .קירב ענרעזייא ןַא

 ,ןסקיב ךיז טימ טריפ -- עסיורג ַאזַא טיוב

 ;קעה ךיז טימ טריפ ; קירב ענרעזייא ןַא

 -- םוא ריא ףיוא טרָאפ ןוא -- םוא ריא ףיוא טרָאּפ ןוא

 ...קע ןֵא טָאה טלעוו יד ווו .קירוצ ןוא ןיהַא
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 יינש טכוז עלעסָאי

 ,ָאד זיא טסָארפ ןוא ָאד זיא רעטניוו
 .ָאמשינ ןיא יינש ןייק ,יינש ןייק רָאנ
 -- יינש ןָא רעמניוו ,יינש ןָא רעטניוו
 ?יינש רעד זיא ווו ,טסָארּפ ,ָא ,טסָארּפ

 ,ָאד זיא טניוו ןוא טסָארפ ןוא רעטניוו

 ,ָאמינ זיא יינש ןייק ,יינש ןייק רָאנ

 ,יינש ןָא רעטניוו ,יינש ןָא רעטניוו

 ? יינש רעד זיא ווו ,טניוו ,ָא ,טניוו

 ,ָאד ןיב ךיא ןוא ָאד זיא למילש ַא
 .ָאמינ זיא יינש ןייק ,יינש ןייק רָאנ
 ,יינש ןָא רעטניוו ,יינש ןָא רעטניוו
 ? יינש רעד זיא ווו ,ןגָאז רעוו רימ ןָאק
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 רעסיורג ַא ןיוש

 !רעפיױרג 8 ןיוש ךָאד טסיב : ןגָאז ייז
 ? ךיא יו ךָאנ סע סייוו רעוו ןוא
 ןזיוה עגנַאל ןיוש ךָאד ךיא גָארט טָא
 .ךיש סרעדורב ןסיורג ןיימ ןוא

 ,ןזיוה עגנַאל ץעיינ עניימ ןיא

 ;ךסַא סענעשעק ךיא בָאה

 ךעלכליּפש רָאּפ א ןטרָאד ךיא טלַאה

 .ךַאז ַא לָאמַא טפערט סע ןוא

 לקניוו ַא ןיא ךיז ביילקרַאפ ךיא זַא
 ;ליטש רעד ןיא ןציז ביילב ןוא
 ךעלכליּפש יד ענעשעק ןופ םענ
 ,ליּפש ַא ןיא ךיז ליּפשרַאּפ ןוא

 רעדנעל עטייוו ןיא קעווַא רָאפ ךיא
 ;ךיא ןיב ךיא זַא סעגרַאפ ןוא
 ןזױה עגנַאל ןיוש גָארמ ךיא זַא סעגרַאפ
 .ךיש סרעדורב ןסיורג ןיימ ןוא



 דיירפ סעּבָאּב רעד
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 : }געי
 = טיש (רזיא גר

 שי



 עלעדיימ ןיילק ןיימ
 ,ביל ךימ טָאה עלעדיימ ןיילק ןיימ

 -- טלַא ןיב ךיא סָאװ רַאּפרעד

 ; ןגיובעג עלעסיבַא ייג ןוא
 ,טלָאה ךימ טָאה עלעדיימ ןיילק ןיימ
 -- ךעלעטנעה עקכוּפ טימ טעלג ןוא
 ,ןגױא עניימ םורַא ןשטיינק יד

 ,ביל ךימ טָאה עלעדיימ ןיילק ןיימ
 -- ךעלרעגניפ עזָאר עריא רימ טיג ןוא
 ,ןגיױז וצ ןוא ןשוק וצ
 עלעדנייצ םייוו ַא רימ טזייוו ןוא
 ,ליומ ריא ןיא ךיז טדיינש סָאװ

 .ןגיוב-הנבל ןופ טכיל עטשרע סָאד יו

 ,ביל ךימ טָאה עלעדיימ ןיילק ןיימ
 -- רימ ייב ץוש טכוז ןוא

 ; ןגייל ןפָאלש יז ליוו עמַאמ ןעוו

 -- אבאב ךימ טפור יז

 ,רימ וצ ךיז טעילוט ןוא

 -- טלַא ןיב ךיא סָאװ ראפרעד

 ,ןגיובעג עלעסיבא יינ ןוא
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 םעדיוב ןפיוא זיא גיוו יד

 ,דיל-גיוו סָאד ץלַא ךָאנ רימ ןיא טגניז סע

 ,ןוגינעמַאמ ןטרַאצ ןטימ

 ,ךעלעדניוו ןופ שעוו וצ טקנעברַאפ טנעה יד

 .ןגיו ןיא ךעלעפוע וצ גיוא סָאד

 ,םעדיוב ןפיוא זיא גיוו יד רָאנ
 ,רכיז ַא רַאפ רָאנ ,עלעדניוו ַא ברָאק ןיא

 ,ערהדזיע ןָא ,ךעלעפוע יד ןוא

 .רעכעה עמַאמ-עטַאט ןופ ןיוש

 ,דיל-גיוו סָאד ץלַא ךָאנ רימ ןיא טגניז סע

 ;ןוגינעמַאמ ןטרַאצ ןטימ

 ,עבָאב ַא ,םש-הצרייסא לעוו'כ

 ,ןגיױוװרַאֿפ ךעלקינייא יד םיא טימ



 ךעלערניוו ךיא שַאװ רעדיוו

 ךעלעדניוו ךיא שאו רעדיוו

 ;ךעלרעדניק ענייש עניילק רַאפ

 ,דיל ַא ץרַאה ןיימ טנניז רעדיוו

 .דימ טינ ךָאנ זיא ץרַאה עטלַא סָאד

 ךעלעגייא ןפור רעדיוו ןוא
 ; ךעלעגייפ - גנילירפ יד ילפ ןיא יו
 ,דיל ןיימ ךָאנ ייז טבעווש סע ןוא
 .דימ טינ ךָאנ זיא ץרַאה עטלַא סָאד

 ,ךעלרעדניק - םדניק זיב רעדניק ןופ
 ; ךעלרעדנווו ןוא געוו רעד רעווש
 ךעלעדניוו ךיא שאו רעדיוו
 .ךעלרעדניק עניילק ענייש רַאפ
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 דניק סָא ר

 ,םולח ןייד ןופ םוק ךיא
 ;רָאװ ןייד ןופ םוק ךיא

 ןיורק יד ןיב ךיא

 .רָאה ענרעבליז ענייד ףיוא

 ,רעדנואוו ךיז טימ גנערב ךיא
 ;סנ ךיז טימ גנערב ךיא
 ,ייגרַאפ טינילעּפַאב ןוא
 ,סעגרַאפ טינילעּפַאב ןוא

 ,ןטלַא ןייד ףיוא םַאטש ןייד ףיוא
 ;גייווצ רעקניגנוי רעד ןיב ךיא
 :רעטעלב עיינ 'טיײרּפש סָאװ

 ,גייטש ריד םימ ןוז וצ

  ןטסענ עלופ רימ ןיא

 ;דיל ןוא לניופ טימ

 ;ןרעה לָאז רעיוא ןייד

 ...דימ רָאנ זיא ץרַאה ןייד
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 ּפָא קנַאד

 ,טיירּפשעצ טנעה יד סיוא קערטש

 ;דיירפ טימ נָאט םעד ןָאדזדלַאה

 ,םיא טימ ןָא ךיז ליּפש

 ,טייגרַאֿפ רע רעדייא

 ןָא טמוק טכַאנ יד זַא ןוא

 ; דיילק ןקידנרעטש ןיא
 -- גָאט ןרַאפ ּפָא קנַאד
 . . דיירפ רעד רַאפ ּפָא קנַאד

 ריא וצ ץרַאה ןייד ױרטרַאּפ
 .דייר עקידהליפת טימ

 ןגעקטנַא ,ןוז רעד

 ,ךעלרעדניק ,ךיז טיירפ ןוא טליּפש

 ,יינ זיא גָאט רעד ,טעז

 ,עכעליירפ ַא ןוז יד ןוא
 ,ייר ןיא ךייא טימ טייג

 ךעלדנקלָאװ יד ףיוא טנייה טכיול יז
 ,ןגער םעד סיוא טנקירט ןוא
 ,ךעלעטנעה יד ריא וצ טשוק
 .ןגעקטנַא גָאט םעד טייג ןוא

133 



134 

 עלעניצ ַא טימ השעמ ַא

 ,רעסייו א עלעגיצ ַא טימ השעמ 8 ,השעמ 8

 ;עניילק ַא עלעגיצ א ,עסייוו א עלעגיצ א

 ,ןענייוו ןרעהפיוא טעוװ עלעדיימ עקניטונ ןיימ זַא

 .ענייש יד השעמ יד ןלייצרעד ריא ךיא לעוו

 ןפָאלשנייא דלַאב דלַאב טעװ עלעדיימ עקנימונ ןיימ זַא ןוא
 / ;ןפָאלרַאפ ויא יז יו השעמ יד טָא ןעז יז טעוו
 ,ןסיז םעד םולח ריא ןוא ףָאלש ןופ ןייטשפיוא טעוו יז ןעוו ןוא
 .ןסיוו קינייװסיױא ףיוא ןוא ןלייצרעד ןענעק סע יז טעוו

 ,ןפָאלרַאפ זיא יז יו השעמ יד זיא טָא ןוא

 ; ןפָאלשעג לטעב ריא ןיא קַאמשעג זיא עלעזוס ןעוו

 ,םולח ןקנסיז ַא ןיא ןָאטרַאפ ןוא טפיטרַאפ

 ,םולשכ ןזעוועג זיא ריא םורַא ץילַא ןוא

 ,לטעב סעלעוס רעטנוא ןופ עלעגיצ עקניסייוו סָאד טָאה

 ;לטעלב ןקנינירג ַא ןוימיד ריא ןיא ןעזרעד
 -- וָארג ןקנינירג ןיא לטעלב ןקנינירג ַא
 .זָאה ןקניסייוו םעד םולח סעלעזוס ןופ ןוא

 ,זיוה ןיא זיא ליטש ןוא םולח רעד ךיז טניּפש סע
 ;םױרַא לטעב ןרעטנוא ןופ טקוק עלעגיצ סַאד
 -- םײרּפשרַאפ הנבל טָאה ךַאילש סענרעבליז ַא
 .םױלּפ ןזיב ריט ןופ ,רימ ןזיב גיוו ןופ

 ןטױלּפ ןזיב ריט ןופ ךַאילש םענרעכליז ַא

 ;טיילּפ ריא ףױא דיל ַא טכַאנ יד טליּפש טרָאד ןוא

 -- זָארג ןקנינירג ןוא רעטעלב עקנינירג ןוֿפ
 .זָאה ןקניסייוו ןוא םולח סעלעזוס ןופ



 ,םױרַא לטעב ןרעטנוא ןופ טמוק עלעגיצ סָאד
 ;זיױה ןופ ןוא גנורּפש א ,רימ םוצ ןוא גנורּפש ַא
 ,דלַאװ םוצ ןוא לָאט ןופ ,לָאט םוצ ןוא טױלּפ םוצ
 ,דלַאפ םענעדייז ךרוד יוװ גרַאב וצ לגרעב ןופ

 ,טירמ עקניטכייל טימ טצנַאט ץלעניצ סָאד
 ;טימ ריא טימ טצנַאט עלעזעה עקניסייוו סָאד ןוא
 ,זָאה רעקניסייוו רעד םולח סעלעזוס ןופ
 .זָארג ןקנינירנ ןיא עלעניצ ןטימ טצנַאמ

 ,ןעשעג זיא יז יו השעמ יד זיא ױזַא
 .ןעזעג םולח ריא ןיא ץלַא סע טָאה עלעזוס ןוא
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 ? ןפיש עניימ ןעייג ןיחווו

 ךיימ רעד זיא לקנומ

 -- דמַאז קידלָאג ןופ םַאר ןיא

 ,עגר ןייק לימש טינ םור
 ,דנַאנַאכָאנ ךיז טגָארט

 ןפיש עניימ ךיא ףיש
 -- םיוש ןגיזיורב ןייז ןיא

 ןעלגעז עניימ ןעיצ
 .םיור ןטייוו ַא ןיא

 ןפיש עניימ ןעמיווש

 ,לָאט ַא ,גרַאב ַא ייברַאפ

 -- רעפַאװ סָאד רעלעקנוט טרעוו

 .לָאמַא םָאו רעליטש טרעוו

 ,ךייט רעד קעװַא טייוו
 -- געוו רעד טייוו ןליימ

 ןפיש עניימ טעוװ רעוו

 ?גערב ַא וצ ןעגנערב רימ

 רעדניק טרָאד ךיז ןליּפש
 -- געוװו ןטייוו םענעי ףיוא
 ןפיש עניימ ןלעװ ייז
 ...גערב ַא וצ ןעגנערב רימ



 עלעגיצ יירר
 -- ךעלעגיצ יירד ןעייג

 ;ןייש ךעלעניצ יירד
 גיצ-עלעמאמ א

 .ןיילק ךעלעגיצ ייווצ טימ

 : עמַאמ-עלעגיצ טגָאז

 טעּפש דלַאב ןיוש טרעוו סע,

 -- ךעלרעדניק דלַאב ןיוש טגייל ןעמ

 ".טעב ןיא ןפָאלש

 עלעגיצ ןייא יז טקיש

 ,טעב סעקלאוי וצ

 ךניק ַא רעפיטש ַא

 .םעּפש ויב טינ טפָאלש סָאװ

 ןעלדוד םייח וצ םענייא ןוא
 ,דניק ןקניטוג םוצ
 עמש - תאירק ּפָא טנעייל סָאװ
 ,דניוושעג ןייא טפָאלש ןוא

 גיוו ַאזַא ןַארַאפ ןוא

 ,דניק ןטנלע ןַא טימ

 ,טכַאניײב ךיז טנייוועצ סע זַא

 .טניו רעד רָאנ טרעה

 -- דניק ןטנלע םייב

 ,ןיילק עלעניוו ןיא

 ,עמאמ -עלעגיצ טצעוו

 .ןילַא ןכאו ןיוש
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 ןז רעד ןופ רענעש

 ,ןייש זיא יינש ןסייוו ןופ דנעלב

 ,ןייש זיא יינש ףיוא ןוז ןופ דלָאג ןוא
 ןענייז רעדניק עניילק ןוא

 ,יינש םעד ןופ רענעש
 ,ןוז רעד ןופ רענעש
 עכלעזא ָאד ןענייז רעדניק ןוא
 .םוטעמוא

 ,יינש ןיא ליּפש יד ביל ןבָאה רעדניק

 ,ןוז ןיא ליּפש יד ביל ןבָאה רעדניק

 -- רעדניק ןופ דיירפ ןוא
 -- .ןוז רעד רעטנוא ךַאז עטסנעש יד זיא

 עכלעזא ָאד ןענייז רעדניק ןוא

 םוטעמוא

 ,ליּפש ןופ דיירפ ייז טלעפ סע סָאװ

 ,ןוז ןופ טכיל ייז טלעפ סע סָאװ

 ,יינש רעסייוו רעד ןוא

 ןייש ןוא זיא רע סייוו יוװ

 -- רָאנ ייז רע טגנערב

 .ןייועג ליטש ןוא ,טלעק ןוא ,טסוה

 ןענייז רעדניק עניילק ןוא
 ,ץלַא ןופ ךָאד רענעש
 ,יינש םעד ןופ רענעש
 -- ןוז רעד ןופ רענעש
 עכלעזַא ָאד ןענייז רעדניק ןוא
 . . םומעמוא
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 דניק סָאד

 עלעילַאװכ ןיילק א ךָאנ

 :ןבעל ןופ םי ןפיוא

 ןביל םוצ דניק ַא ךָאנ

 ןבעגעג טָאג זדנוא טָאה

 ,ךעלעסיפ עניילק ייווצ ךָאנ

 ןגעוו ךיז רַאפ ןטערט וצ

 קידנעייג ןענוז ןכוז ןוא

 .ןגער ןוא ביוטש ןשיווצ

 ,ךעלעטנעה עניילק ייווצ ךָאנ

 ; ןליּפש ןוא ןטעברַא וצ

 ,ךעלעגייא ענייש ייווצ ךָאנ

 .ןליוו רעניילק א ךַָאנ

 ,ןביל וצ ץרַאה ַא ךָאנ
 ;ןרעוו וצ טבילעג קירוצ
 ןעיוב וצ ךַאז ַא ךָאנ
 .ןרעטשעצ קירוצ ןוא

 עלעילַאװכ ןיילק א ךָאנ
 ;ןבעל ןופ םי ןפיוא
 ,יו ךרוד ןוא עביל ךרוד
 .ןבעגעג דניק סָאד טָאג זדנוא טָאה
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 רעלטעב

 ,ענימ רעקידנענייוו טימ רעד
 ; טנעה עטקערטשעגסיוא טימ רעד
 ,ןייז רָאנ סע לָאז טדערעגסיוא טינ
 .טמענ ןוא טמענ ןעמ רָאנ

 :ןבעג ןייא ןיא ןטלַאה רָאנ טזומ

 ;טעלג א םעד ןוא שוק ַא םעד

 : ןייז רָאנ סע לָאז טדערעגסיוא טינ

 ,טעב ןוא טםעב ןעמ רָאנ



 רעדיל - גיוו



 א

 ןָׁש



 הנבל יד טסעו

 ,גיוו ענעדלָאנ ַא -- ,הנבל יד טסעז

 ,ןייא טציא יז טגיוו לדנרעטש א

 ,טדיילקעג ןעיולב ןיא סנטָאש עקיטכאנראפ

 .ןײרַא לגיוו ןיא ןקוק

 ,ןייא ףָאלש ןוא לימש ייז

 ,ןייש עקיטכיל ןיימ

 -- הנבל יד טניוו סע

 .ןייא לדנרעטש ַא

 ,טיױר ןוא קידלָאג ,םנקלָאװ יד רעטניח טרָאד

 ,עב ריא ןיא ןוז יד טציא טפָאלש
 ,ןייג דלַאב ןפָאלש זומ ,ץגנוי ַא ,הנבל יד
 .םעּפש ךיז ןליּפש טינ טנייה רָאט יז

 ,ןייא ףָאלש ןוא ליטש יז
 ; ןייש עקיטכיל ןיימ

 לדנרעטש רעקניניילק ַא

 .ןייא רעטציא טּפָאלש

 ,טגיוו ןוא ךיז טניוו עלעניוו ענעדלָאנ סָאד

 ;ןייא לדנרעטש סָאד טרעפעלש ןוא

 ,וצ םיא יז טקעד לדנקלָאװ ןקניסייוו ַא טימ

 .ןייש םענעדלָאג רעטניה טייגרַאפ ןוא

 ,ןייא ףָאלש ןוא לימש ייז
 ; דניק קיטכיל ןיימ
 לדנרעטש רעקניניילק א
 ,דניצַא ךיוא טפָאלש
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 רעקיטכיל ַא ,ןגרָאמ רעד

 ,םערוטש רעד זיא קרַאטש
 ; טניוו רעד זיא זייב
 ,דניק ןיימ ,ןייא ףָאלש

 .דניק ןיימ ,ןייא ףָאלש

 ,ןדָאל יד ןכַאמרַאפ לעוו'כ

 ,ןעמיוק םעד ןרַאּפשרַאפ
 ,טניו םעד ןרעה טינ טסעוו

 .דניק ןיימ ,ןייא ףָאלש

 עלעטעב ןייד ןלעטש לעוו'כ
 ,טייז ןיימ ייב ָאד

 ,ןמַאמ ןופ ןלייצרעד ריד
 ,םייוו ץעגרע זיא סָאװ

 ,עלעטעב ןייד זיא ךייוו
 ; ןייר ןוא םערַאװ

 רעקיטמכיל א ןגרָאמ רעד טעוו'ס
 ,ןייגוצ ןעמוק

 רעקנינוז ַא ןגרָאמ רעד םעוו'ס
 ,ןייגוצ ןעמוק
 ןטַאט ןייד ןעגנערב ןוא
 ,םייהַא םולשב

 ,םערוטש רעד זיא קרַאטש

 ; םניו רעד זיא זייב
 ,דניק ןיימ ,ןייא ףָאלש

 .דניק ןיימ ,ןייא ףָאלש



 דיל - גיוו

 דניק ןיימ ןייא ףָאלש

 ,ֿפָאק רענעדלָאג ןיימ

 ךעלעיינש יד ןלַאפ םע

 ,פָארַא עסייוו

 ץעסייוו ךעלעיינש

 ,ּפָארַא ןלַאפ

 םיכאלמ ןעלסיירט סָאד

 .ּפָא ךעלעגילפ יד

 ךעלעיינש עקניסייוו
 ,ןייא ןרעפעלש
 ןקוק ךעלמיכאלמ
 .ןיירא לגיוו ןיא

 ,ףָאלש ,ףָאלש

 ;ןיילק עלעגניי ןיימ
 ץקניסייו טציא ןלעוו סע

 .ןייג ךעלעיינש
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 דיל-גיוו

 ,דניק ביל ןיימ ,ריד זיא טוג

 עלעגיוו ןיא טציא ןגיל וצ
 ,טלעק ןיא ןוא ןגער ןיא טרָאד

 .עלעגיצ ַא טױלּפ םייב טגיל

 ,ךיז םורַא זָארג סָאד טייק
 ,עלעטעלב םענירג ַא טייק
 ,םייה ןייק טָאה ,ןעמַאמ ןייק טָאה

 .עלעטעב םערַאװ ןייק טָאה

 ,דניק ןיימ רעביא ךאלמ ַא טכַאװ

 ,עלעגיוו םעניילק ןייז ןיא

 טױלּפ םייב סָאג ןיא ךיוא רע טכַאװ

 .עלעגיצ םעניילק ןרעביא
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 דיל - גיוו
 ,ןוגינ םלכעטסַאּפ םעד טמוק גרַאב ןופ
 ;ףָאש ענייז םייהַא טציא טביירט רע
 ,ןגיו עלעגניי ןיימ וט ךיא ןוא
 ,ףָאלש ןוא תומולח עסיז וצ

 ? םולח ןיא ןעז דניק ןיימ םעוו סָאװ ןוא
 ;ליטש ןגיוו םיא לעוװ ךיא זַא
 ,עסייוו ךעלעפעש עלַא ןעז טעװ רע
 ,לימ םורַא גרַאב ןקנינירג ףיוא

 ,לנילפ יד ןגיוו סע יו ןעז טםעו רע
 ;לימ יד ןייא טכַאנ ףיוא ןגיוו
 ,ןגיו ץלַא גיוו ןייז ומ ךיא יו
 ,לימש ןוא רעליטש ,רעליטש

 ,הנבל יד גרַאב ןרעביא
 ;ליק ןצענ עריא טיײרּפש
 ,רעבליז ןיא ןבעווראפ טעוו יז
 ,לימ ןופ לגילפ יד טימ גרַאב םעד

 ,רעבליז ןיא ןבעוװרַאפ םעוו יז
 ;גיצ רעזדנוא ךַאד םענעיירמש םייב
 ,ןגיובעג ץייז ךיא יוװ ךימ ןוא
 .גיוו ןייז רעביא למירד ןיא

 ,לכלעפ םענרעבליז ַא ןיא עלעגיצ א
 ;לימ םורַא ףָאש ענרעבליז
 ,םולח ןיא ןעז דניק ןיימ טעוו ץלא סָאד
 ,ליטש ןניוו םיא לעוו ךיא זַא

 ,ןוגינ םלכעטסַאּפ םעד רעליטש
 ; ףָאש יד ןופ ףור רעד רעליטש
 ,ןגיו עלעגניי ןיימ וט ךיא
 .ףָאלש ןוא תומולח עסיז וצ
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 ןגעוו - לגָאװ ףיוא ניו ןייד טננעה סע

 - ,רימ ןיא דיל ןיימ םמוטש טרעווילגרַאפ
 ,ריד ןעגניז ךיא טלָאװ ןרעג יו
 .דניצא ןגיוונייא ךיד

 ,ןגעוװילגָאװ ףיוא גיוו ןייד םגנעה סע
 ,ןגער ןוא טניוו ןיא ןייא ךיד גיוו ךיא
 ,דניק ןיימ ,םיז טסלכיימש ךָאד

 ,טליטשעגנייא םעזוב ןיימ ַאב
 ,טליפעג טינ רעגנוה םעד טסָאה
 .טניוו םעד טרעהעג טינ

 ,ןגױא ענייד ןיא ףימ ,ףימ
 ;רעיױרט ןיימ ןופ סנטָאש ןגיל
 .וצ יז ךַאמ ןוא ןייא ףָאלש

 -- תומולח סיוא םולח
 ,ןטייצ עטלַא ןופ רימ רַאפ
 .ור ןופ ןוא עביל ןופ

 ,ריד ןעגניז ךיא טלָאװ ןרעג יו

 .רועיש ַא ןָא רעדיל

 ,ןרעוו רעטלע טסעוו ,דניק ןיימ ףָאלש

 ,ןרעהרעד ךיז ןיא ןיילַא טסעוו

 .ריד ןיא טבעל סָאװ ,דיל ןיימ



 ךַאד ןפיוא לגָאה

 ,רימ ייב ךַאד ןפיוא לגָאה
 ;עלעדניש רעדעי טרעטיצ
 ,ריפ ךעלטעב לביטש ןיימ ןיא
 .עלעדניק ַא טעב ןדעי ןיא

 ,ףיוא ןעלמיה ךיז ןענעפע
 ; ןרענוד טימ ןוא ןצילב טימ
 ,ךעלרעדניק עניימ ןפָאלש
 .ןרעמוק ןָא ןוא הגאד ןָא

 ,ןעמולח ייז ףָאלש ןיא ןוא
 ; םייקיטכיל ןופ ןוא ןענוז ןופ
 ,ךעלמינפ יד ףיוא לכיימש טימ
 ,טייקימכיצ ןיא ןוא ןגרָאז ןָא

 ,שינרעטצניפ ךרוד ץילב ַא טלַאפ
 ; ךעלרעדניק עניימ רע טכױלַאב
 ,רימ ןיא ץרַאה סָאד טפַאלק ,טרעטיצ
 .ךעלעדניש יד ףיוא לגָאה יו

 ֹור ןופ השעמ ַא

 ,טלמילבַאב ןוא ןירג ,רימ םורַא דלעפ

 ,יולב ןיא ןוא םייוו ןיא ,טייז ןיימ ייב עלעגניי
 ,למילב טימ ןוא זָארג טימ ,גָאט טימ ךיז טליּפש
 . . . יװזַא ךיז טיולב רע למיח רעד ןוא

 :לנילפ םענעדלָאג ףיוא ,גנַאגרַאפ םייב גָאט רעד
 ;לגיו םענעדלָאג ןיא ,רימ םורַא טלעוו יד
 ,דימ ךעלעגייא עקניאיולב סעלעגניי ןיימ
 ,ךיל א טציא טלעוו רעד טגניז דלַאו רעד

 ,למיה רעלעקנוט ,רעדלעפ עלעקנוט
 ;וצ ךיז ןכַאמ ךעלעגייא סעלעגניי ןיימ
 --;למירד םענרעבליז ןיא רימ םורַא טלעוו יד
 .ור ןופ השעמ א טציא טלייצרעד חנבל יד
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 ,ןיל ,ויל - ייא

 ,ןייא ףָאלש ,דניק ןיימ ,ויל ,ויל - ייא
 ,ןילַא ךיז לגיופ רעד טגניז סע
 ,ןייג ןפָאלש טספרַאד ,דניק ןיימ וד זַא
 : ריד ןעגניז עמַאמ ןייד זומ
 ,ןייא ףָאלש ,ויל ,ויל - ייא --

 ,לירג יד ,טנַאװ ןיא ,רימ ןרעטניה
 ; רימ ןוא ריד רַאפ טגניז ןוא םגניז

 ,טױנ ןופ טגניז ,רעטניוו ןופ טגניז

 :ןייא ךיז טגיוו ןוא טגניז ןוא טגניז

 .ןייא ףָאלש ,דניק ןיימ ,ויל ,ויל - ייא --

 ,ךייט ןיא עלעשיפ ַא טמיווש

 ,ךייט ןיא עלעשיפ ןדלָאג ַא

 : ןייא עילַאװכ ןוא סיוא עילַאוװכ

 : ןייא ייז טגיוו ןוא ךייט רעד טגניז

 .ןייא ףָאלש ,דניק ןיימ ,ויל ,ויל - ייא ---

 ,דלַאװ ןיא עלערעב ַא טפָאלש

 ;ןײלַא עלערעב ןיילק א

 ,ןייגוצ רעב -עמַאמ יד טמוק

 : ןייא ייז טגיוו ןוא דלַאװ רעד טגניז

 .ןייא ףָאלש ,דניק ןיימ ,ויל ,ויל - ייא ---



 גניליווצ רעד

 ,עלעּפעק ןייא טָאטשנָא

 ; ךעלעּפעק ייווצ

 ,ךעלעגייא ייווצ טָאטשנַא

 ;ךעלעגייא ריפ
 ,עלעגניצ ןייא טָאטשנַא

 ; ךעלענניצ ייווצ

 ,עלעגניי ןייא טָאטשנַא

 .ךעלעגניי ייווצ

 ,ןטַאמ ןרַאפ רענייא
 ;ןעמַאמ רעד רַאפ רענייא
 וינעבָאב רעטונ רעד רַאפ ןוא
 .ןעמַאזוצ ייווצ עדייב

 רעקנידנַאלב .ַאזַא רענייא זיא
 ; ןגיולפעצ לעה ןקילב טימ
 רעטסנרע ַאזַא רענייא ןוא
 .ןגיוא עטכַארטרַאּפ - ףימ םימ

 דניק עדנַאלב סָאד זַא ןעמ טגָאז
 ;ןגױא סנטַאט םעד טָאה
 ,רַאג סעבָאב רעד רוטַאנ יד רָאנ
 ,ןגיולפעצ ןוא שימַאניד

 ; גיוא ןסיוא עמַאמ יד :םנייא ןוא

 ,רעדיוו ןעמ טדער סעּפע רָאנ

 ,עבָאב יד טקנוּפ זיא -- ךיז טכַארטרַאפ'ס ןעוו זַא

 .רעדיל עריא סע טכַארט רע זַא ןוא
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 לפייפ ןרלָאג ןיימ

 לארשי ןופ רעדניק יד וצ

 ,ןטייוו יד ןופ ךייא וצ ןָא םוק ךיא

 ;דימ ןוא עציילּפ ןפיוא קַאז טימ

 ,לפייפ ןדלָאג ןיימ טגיל קַאז ןיא

 ,דיל שידיי קיטעמוא ןיימ ןוא

 ,לפייפ ןיימ ףיוא ךייא רַאפ ןליּפש לעװ ךיא
 ;דימ ןוא רעדנאוו ןוא תולג ןופ
 ,ןוגינ םעד וצ ךייא רַאפ ןצנַאט לעװ ןוא
 ,דיל ןשידיי ןיימ ןטלַא ןיימ ןופ

 !לפייפ םעד ףױא טליּפשעג טינ טָאה רעוו
 ;דיי ַא ,שודק ַא רָאנ ואוו
 ,ןעקנעדעג סע טלָאז ריא זַא ליוו ךיא ןוא
 ,דיל שידיי קיטעמוא ןיימ



 ןעמַאמ ןיימ וצ

 ,טנעה עניימ ןעקנעב סע

 ;ּפעק עשרעדניק ךָאנ
 סעמַאמ ןיימ ךיא טכעלפ
 .ּפעצ ןוא רָאה עסייוו

 ,טעלג ןוא ייז לטרעצ ןוא

 ,טניוו רעד זָארג סָאד יו

 ןשוק יז ךיז םעש ךיא רַָאנ

 .דניק יז ןפור ןוא

 דיירפ רעייז

 ,טליּפשעג טנייח דמַאז ןיא רעדניק ךיז ןבָאה'ס

 : טקוררַאּפ ןענַאטשעג לקניוו א ןיא ןיב ךיא
 ,סױרַא סנקלָאװ יד ןופ ןוז יד זיא
 .טקוקרַאפ רעדניק יד ףיוא ךיז ןוא ,סױרַא

 ,טיירּפרעד ךיז ןוז טימ רעדניק יד ןבָאה

 : םילגַאב טָאה ץרַאה ןיימ דיירפ רעייז ןוא

 ,דמַאז ןיא רעדניק יד טימ טליּפשעג טָאה ןוז יד

 .טנַאװ רעד ייב ,טייז ַא ןָא ,טמירַאװעג טרָאד ךימ ןוא
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 קירב - ףושיכ יד
 םאהעג טלָאה טָאה וינעבָאב רעזדנוא
 ןעיינ וצ ןוא ןקירטש וצ

 -- ךעלעקעז ןוא ךעלעדיילק
 .ןהאל ןוא ןעלדוד רַאפ

 ,ןעלעטָאמ ןוא ןעלעכימ רַאֿפ
 ;ןעמעט ןוא ןעלעדָאה רַאֿפ

 ךעלרעדניק עטוג עלַא רַאפ
 .ןעמענ ענייש יד טימ

 םידעפ יד קידנעיצ
 ,ןקירטש םייב ןוא ןעיינ םייב
 ןטכעלפ וצ טאהעג ביל יז טָאה
 .ןקירב - ףושיכ עגנַאל

 םענייא ןיא ךעלעדניק טימ ןוא

 ,ןריצַאּפש ךיז ןזָאל
 -- ןקירב ענעי רעביא
 .ןריפ רעדנעל עטייוו ןיא ייז

 ,לָאמַא טייוו --- ןטייוו ןופ
 ןלייה עפיט ןופ יו
 ,תוישעמ - רעדנווו ןעיצ
 .ןלייצרעד ךעלרעדניק יד

 ,טלעוו ריא ןטײרּפשסױא
 ןרָאי טרעדנוה רעביא ןופ
 יינ סָאד ףיוא ןצנַאלפ ןוא
 .ןורכז ןיא רעדניק

 ,עבָאב יד קעװַא ןיוש
 :רעדנילב ןיא טכאנ ןיא טינ רָאנ

 -- ךעלעקעז ןוא ךעלעדיילק יד
 .רעדניק יד טציא ןנַארט

 -- ךעלרעדניק ןרעוו סע ןוא
 : ןרָאבעג עקניאיינ
 ןעמָאנ ריא ייז ןגָארט
 ןרָאי עגנאל עטונ ףיוא

 קירב - ףושיכ יד ןוא
 ;ןגױצרַאֿפ ָאד טָאה יז סָאװ
 ,קילב רעייז רַאפ ףיוא טיי
 .ןגיובננער ַא יו



 עמַאמ ןיימ

 גָאטסטרובעג ןטסטרעדנוה ריא וצ

 עבאגב יד

 -- ןריובעג זיא עבאב יד
 :טבשב רשע השמח
 רַאבטכורפ ןעוועג ןכעל ריא זיא
 .םַאז ןרָאי טימ ןוא

 ,רעטלע יד יז טָאה טבעלרעד
 ;רָאי טרעדנוה רעביא ןופ
 לכש ןרָאלק טימ
 .רָאה עסייוו - יינש ןוא

 ןבילבעג ןענייז ריא ךָאנ
 ; תורוד ענייש ריפ
 ,ןעמָאנ ריא קילייה
 .תורונמ ןיא טכיל יו

 ,קנעדנָא ריא קילייה
 ;טלַאטשעג קיטכיל ריא
 ,תורוד ענייש ריפ ןשיווצ
 .דלַאװ א ןיא ןוז יד יו
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 תוישעמ יד ךיז ןעמענ ןענַאװ ןופ

 ,טייוו ץעגרע ,טייוו ץעגרע
 ,ןרָאפרעד וצ ןרופ טימ טינ
 ,סניילק ַא עלעזייה ַא טייטש
 .ןרָאי עגנַאל עליפ ןופ ןיוש

 -- לגיר ןפיוא ןדָאל ןוא ריט
 ,ןזָאלרַאפ ןוא לזייה סָאד ליטש
 -- ןרָאי יד ךרוד ןוא געט יד ךרוד
 .ןזָאלב ןטניוו ןעמיוק ןיא רָאנ

 ,ןרָאי ןופ ןיוש עלַא ןסייוו
 ,ןזָאלרַאפ זיא לזייה סָאד זַא
 ,רענייק טרָאד טניווו ,ןעניווו זַא ןוא
 .ןזָאלב ןטניוו ןעמיוק ןיא רָאנ

 ,ןפָאלש עלַא ןעוו ,טכַאנ א טפערט
 ,םעכיוא ןּפָאלש ןטניוו יד ןוא
 ,קיטכיל לזייה םענעי ןיא טרעוו
 .טרעכיור ןטרָאד ןעמיוק ןופ ןוא

 -- טלגירעגפיוא ןדָאל ןוא ריט
 ,ןייש א ייב לקניוו ַא ןיא
 ,הרות טנרעל עדייז ַא טציז
 ןייא ךיז טרעה ןוא דניק ַא טציז
 ,תוישעמ - רעדנווו סנדייז םעד וצ
 .ןײרַא ךיז ןיא ייז םמולח ןוא

 ,דָאר - ןיּפש ַא ייב ,ןעמיוק ַא ייב
 ,ךייוו ןוא ןיד ,םידעפ יד דייז ןופ

 ,תוישעמ ענייש עבָאב ַא טניּפש
 .ךיור ןטימ ייז טקישעצ ןוא

 תוישעמ םעבָאב רעד ךיור רעד טמענ
 -- טניוו םעד וצ רעביא ייז טינ
 ןעלנילפ ענייז ףיוא ייז טניוו רעד טיײרּפשעצ
 .דניק ןדעי וצ סיוא ייז טליימ ןוא
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 דניק ןוא עדייז

 ,עדייז רעטלַא ןוא דניק ןציז

 ,עדייב ןעיוב רעסעלש ,סמערוט

 ןעמאזוצ ליּפש ןיא ,דניק ןוא עדייז

 ,ןענַאטשרַאפניײא ךיז ליּפש ןיא עדייב
 ,ןעק רע סָאװ רעדעיַא טזייוו
 .ןעז וצ ןייש ,רעסעלש ןסקַאװ



 ! םיורג ױזַא טָא ןייז לעוװ ךיא ןעוו --

 ,םיױרַא דניק עניילק'ס טלּפַאלּפ

 ,סָאלש ןימ ַאזַא ןעיוב ןזָאל ךיא לעוװו

 -- סָאמ רעטסטיירב ןופ רעיוט ןוא םַאצ טימ

 ,ןייש ןעילב טעוװו םיוב א ָאד

 ,ןייטש רעטכעוו ַא טעוװ ןטרָאד

 ,ןכיוה ַאזַא םערוט אזַא

 .ןכיירגרעד םיוק לָאז גיוא םנשטנעמ זַא

 ,יורג ןוא טלַא עדייז רעד ןוא

 ;ױזַא טיובעג לָאמַא ךיוא טָאה

 ,םַאצ ַא ָאד ןוא טנַאװ א ָאד

 ,םִֵאר רענעדלָאג ַא ןיא ריט ַא טרָאד

 ,טלייצרעד ןוא טלכיימש רע ןוא

 -- טייטשרַאפ ןוא ךיז דניק םָאד טיירפ'ס

 ,לָאצ 8 ןָא תוישעמ ,תוישעמ

 .לָאמַא ןופ סמערוט םנדייז ןופ

 -- עדייב ןדער ייז ליּפש םייב ןוא

 -- עדייז רעטלַא רעד ןֹוא דניק עניילק'ם

 -- לָאמַא -- לָאמא ןופ רענייא

 ,לוק ןקידרעטיצ ַא טימ

 ,ןייש טימ לופ ןגיוא סנטייווצ םעד

 .ןייז טשרע ףרַאד סָאװ םעד ןופ טדער

 ,עדייב רעסעלש ןעיוב ןציז ---

 .עדייז רעטלַא רעד ןוא דניק עניילק'ס
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 םָאלש רעד

 ,דנַאל ןטפושיכרַאפ ,ןטייוו ןופ ץעגרע ןופ

 ;דמַאז עלעקעז ַא טימ ףָאלש רעד ןָא טמוק

 ,ליּפש ןוא טעברַא ןופ גָאט ןגנַאל ַא ךָאנ

 .ליטש ןוא קיאור ,עדימ ,ךעלרעדניק ןרעוו

 ,דנַאל ןטפושיכרַאפ םוצ טמולחרַאפ ןקוק

 .דמַאז עלעקעז ןטימ ףָאלש םעד ןעעזרעד

 ,טנַאװ םייב רעטצנעפ וצ רעטצנעפ ןופ ךיז טראש רע יו

 .דמאז םענעדלָאג עלעקעז םעד ןופ טּפעלש

 -- ןייש םענעדלָאג טימ ןגיוא עדימ טישרַאפ

 .ןייא ןפָאלש עניילק ךעלרעדניק זיב

 ,םירט עטכייל-טכייל טימ םולח רעד טמוק ןַאד
 ,םימ דנאל-םולח ןיא רעדניק עלַא טריפ ןוא

 ,ןעוועג עטוג רָאנ ןענייז ךעלרעדניק זא ןוא

 .ןעז דנאל-םולח ןיא רעדנווו ייז ןלעוו

 ,ןביוהרעד למיה ןזיב ךיוה ייז טעוו ןעמ
 .ןביױא טרָאד ןעמיווש סָאװ ,ןפיש ןיא ןצעזעצ

 ןעמי עטיירב-ףיט ןופ ,הנבל רעד טימ ןרעטש יד

 .ןעמאזוצ רעדניק יד טימ ןליּפש ךיז ןעמוק ןלעוו

 | ,ףור ןקינוז ןייז טימ ןגרָאמירפ רעד זיב
 !ףױא טייטש !ןגרָאמ טוג :רעדניק וצ ןעיירש טעוו
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 ןעמָאנ סנדייז-רעטלע ןופ תוכז ןיא

 ,ןועמש 'ר עדייז -רעטלע רעד ןברָאמשעג
 ;רָאי עגנַאל וצ זדנוא
 ,ןעמַאנ א םיא ךָאנ עלעמיס זיא
 ,רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיב

 ,ןועמש 'ר עדייז -רעטלע רעד זיא ןעוועג

 ;רעטונ ַא דיי ַא ,רעמורפ ַא דיי ַא

 -- תחנ רעפיורג ַא עלעמיס טסקַאװ

 .רעטומ ריא ןוא רעטָאפ ריא רַאפ

 ,תונכש יד טימ םינכש עלַא רַאפ

 ;רעדניק עקידתנכש עלַא ןוא

 ,סַאג עצנַאנ יד ריא טימ טמש סע

 .רעדנווו ןכעלרעדנווו א טימ יו

 ןעמָאנ םעד ץלָאטש טנָארט עלעמיס

 ; רוד ןטלַא םענייש א ןופ

 ,ןגיױא עריא ןיא ןוז ןופ טכיל

 ,.רָאה עריא ףיוא ןוז ןופ דלָאג

 ,ןדייז -רעטלע ריא ןופ תוכז םעד ןיא
 ; םיורג ןוא טוג ןוא ןייש יז טסקַאװ
 ,הכרב -לזמ ןוא דיירפ יד טסקַאוװ'ס ןוא
 .זיוױה סעמַאמ - עטַאט ןיא ריא טימ



 רעדיל בוט -םוי
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 עדייז רעד טלייצרעד

 ,עניילק ךעלעטכיל עדייז ןיימ ןָא טדניצ סע

 ץענייש רָאנ תוכרב ייב-רעד-ייב טגניז ןוא
 ,טכַארטראפ טייז ןייז ייב יימש ךיא יוו טעז ןוא
 ?טכַאנ 8 רַאפ טנייה זיא סָאװ ,טסייוו :ךימ רע טנערּפ

 ,םורַא קיטומטוג עדייז ןיימ ךימ טמענ סע ןוא
 : םוק ,דניק ןיימ םוק :ךעלביל רימ וצ טגָאז ןוא
 ענייש א השעמ א ןלייצרעד ריד ךיא לעוו
 .עניילק ךעלעטכיל יד ןוא סנ- הכונח םעד ןופ

 ,גירק ןוא ליח ןופ ,טכַאלש ןופ רימ טלייצרעד רע
 ;גיז ןייז ןוא דרעוװש ןייז ,יבכמה - הדוהי ןופ
 ,םנ ןסיורג - סיזרג ַא ןופ ,םעיינ א שדקמה - תיב ַא ןופ
 .תעל-תעמ טכַא טנערבעג טָאה למיוב עלענירק ןיילק א יוװ

 ןייא קרַאמש ךיז רעה ןוא ךעלעטכיל יד ףיוא קוק ךיא
 .ןייא ױזַא ףָאלש ךיא זיב ןדייז ןיימ ןופ דייר יד וצ
 -- דלעפ ןיא רעגיז א ,רעגירק א ךיא רעו ןַאד
 ,דלעה רעד הדוהי -- ךיא ,והיתתמ -- עדייז ןיימ

 ,ןעשעג זיא םנ רעד יװ ןעזעג ךיוא ןיילַא בָאה ןוא
 ,טנַאװ רעד ייב זדנוא ייב לּפמעל - הכונח ןיא
 ,דנַאנַאכָאנ טכענ טכַא ךעלעטכיל יד ןענערב

 .דנאל ןקילייה ןיא למיוב עלעגירק סָאד יו
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 דיל -הכונח

 ,טכא ךעלרעדניק עשידיי רימ ןענייז

 ;טכַארבעג ךעלדיירד - הכונח זדנוא ןעמ טָאה

 ,טכַא ךעלרעדניק :ךעלעדיירד רימ ןעיירד

 ,טכַאנ הכונח ןיא לביטש ןיא ךעליירפ זיא

 ,טכַארבעג סעדייז ןופ ,רעטוג ַא בוט-םוי ַא

 ; טכַאמעג םיסנ ןופ ,רענייש ַא בוט-סוי ַא

 ,טכַא ךעלרעדניק :ךעלעדיירדד רימ ןעיירד

 .טכַאנ הכונח ןיא לביטש ןיא ךעליירפ זיא

 ,עניילק ךעלעיתוא יד לדיירד ןופ ןלייצרעד

 ;ענייש א השעמ ַא ,םש היה לודג םנ

 ,טכַא ךעלעטכיל ןענערב עלעּפמעל ןיא ןוא

 .טכַאנ הכונח ןיא לביטש ןיא ךעליירפ זיא
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 עלעדיירד

 ,עלעדיירד ,עלעדיירד
 ; יילב ןופ לדיירד
 ךיז געװַאב ,ךיז יירד
 ,יירפ ןוא רעקנילּפ
 ,השעמ ןייד זנוא לייצרעד
 .יינ סָאד ףיוא לייצרעד

 ,גיז ַא ןופ לייצרעד

 ,םנ א ןופ לייצרעד

 למיוב עלעגירק ןיילק א וו |

 ;תעל תעמ טכַא טנערכעג טָאה

 ,לָאמַא ןופ לייצרעד
 ;יינ סָאד ףיוא לייצרעד
 ,עלעדיירד ,עלעדיירד
 .יילב ןופ לדיירד
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 םיאנומשח ףיוא טייטש

 ! ףיוא ייטש והיתתמ ,םיאנומשח ףיוא טיימש
 ;ףור רעייא יײנ-סָאד-ףיױא טלַאש סע יו טרעה ןוא
 ,גירק ןופ ןוא סנ ןופ ,הדוהי ןופ דנַאל סָאד
 ,גיז ןוא גנואיירפַאב ןופ ףמַאק טימ רעדיוו טגנילק

 ,רעטכערעג רעד העש ןיא ,ןדלעה ריא ,ףיוא טייטש
 !רעטכעט יד ןוא ןיז יד ןביולג טימ טקיטומ ןוא
 ,רָאי טנזיוט ייווצ ןופ ןטיירטש ךרוד ןבָאה סָאװ
 .רָאװ רעקיטכיל ַא וצ םולח רעזנוא טריפרעד

 !שעל טינ ,רעלעה ןערב ,לּפמעל קיליײה ,וד ןוא
 :םנ ןייד ןעמ ףראד דימת יו רעמ טציא לייוו
 ,דיירפ ןוא הנכס ןופ רעטיצ ןיא רעצרעה טימ
 .םײרּפש ייז רַאפ טכיל ןייד ןגעוו ערעכיזמוא ףיוא

 ,טכַא ךעלעטכיל ריא ,טלמעלפ ןוא קיטכיל טכיול

 :טכאנ רערעטצניפ ךרוד רעלגַאװ רעטנעזיוט יד רַאפ

 ,ןדימ םעד רעדנַאו ןופ םייהַא ייז טגנערב ןוא

 .ןדירפ ןיא ןוא ור ןיא ןבעל טרָאד ןלָאז ייז

 ,רעריטרַאמ ןענָאילימ ןופ ןעמענ עטקילייהעג יד ןוא
 : רעריפ ןוא רעיוב ערעזדנוא רַאפ דיל ןיא ןייגפיוא ןלָאז
 ,תורונמ ןיא טכיל יו ייז רַאפ ןטכיול ןוא
 .תורוד ערעטייוו רַאפ סנ רעד ןרעוו ןוא
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 רעדיל םירוּפ
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 רעגַארג

 ,רעגַארג ,רעגַארג

 !ןארג ,ןארג ,ןארג
 ןעוועג זיא לָאמַא

 .ןַאמ רעטכעלש ַא

 ןעוועג זיא ןמה
 ; ןאמ רעטכעלש רעד

 סנמה ךָאנ ןענייז סע

 .ןַארַאפ טציא ךיוא

 ,זעוועג לָאמַא
 ; ןַארַאפ טציא ךיוא
 ,רעגַארג ,רעגַארג

 ! ןארג ,ןארג ,ןארג
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 השעמ םירוּפ ַא

 ,ןשַאטךמה עבָאב יד טקַאב סע
 ;תינעת א טסאפ עדייז רעד ןוא
 ,סרעגַארג זדנוא טכַאמ עטַאט רעד ןוא
 .תונמ - חלש יד טיירג עמַאמ ןוא

 ,ןשַאט יד ןיא םרעגַארג יד טימ
 ,ןייפ ןוא ןייש ךיז טצוּפעגסױא
 הליגמ רעד וצ עדייז רעד טמענ
 .ןירַא לוש ןיא זדנוא

 טלקיוועגנייא הליגמ ןיא
 ;ןייש-רעדנואוו השעמ ַא זיא
 -- יכדרמ ַא טימ רתסא ןַא ןופ
 .ןיורק ַא טימ גינעק א ןוא

 עשר רעסיורג ַא ןמח ַא ןוא
 ;ןַארַאפ ךיוא טרָאד זיא
 ,ןעמָאנ ןייז רָאנ ןעמ טנַאמרעד ןוא
 !ןאררג !ןאררג רימ ןכַאמ

 ,םנמה עלַא טעגרהעגסיוא
 ;ןסעגרַאפ טינ םענייא ןייק
 םייהַא לוש ןופ ךיילג ןעמ טּפיול
 ,ןסע ךעלּפערק עטוג

 ,תונמ חלש ןעמ טקיש םעדכָאנ

 ;ןָאמ טימ ךעלכעקעל ענייש
 ,ךיוא ןקיש ןעלטָאמ טימ ךיא
 .ןַאק ןיא ךיוא ןליּפש רימ

 ,תונמ חלש ןטַאט עמַאמ טקיש
 ;רַאב א טימ לּפֶע ןַא טקיש
 ,םרעגערט ןענייז ןעלטַאמ טימ ךיא
 .רַאפרעד זדנוא ןעמ טלָאצ

 ,ןעמ טסע ,ןעמ טקנירט הדועס רעד וצ
 .ליפ ןכַאז עטוג
 השעמ א זדנוא עדייז רעד טלייצרעד
 ,ליּפש-םירוּפ ַא טימ

 ,ענייש ַאזַא השעמ יד זיא
 ,טכַאל ןעמ ןוא ךיז טיירפ ןעמ זַא
 ,ךיז טיירפעגנָא ,ךיז טליּפשעגנַא
 . ... טכַאנ עטונ ַא -- ,ןֿפָאלש ןעמ טייג
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 דיל - םירופ

 !שער רעמ סָאװ ,רעגארג רעמ סָאװ
 ,שַאמ - ןמה ןסיורג ַא ןוא
 ,תינעת ןרעווש ןגנַאל ןכָאנ
 ! תונמ - חלש רערעמ סָאװ ןוא

 ,רעסערג רָאנ סָאװ הדועס יד ןוא
 ,רעסעב רָאנ סָאװ הקשמ יד ןוא
 -- םייחל ףיוא ןדיי עלַא
 .םעיינ ַא ליּפש - םירוּפ ַא ןוא

 ,ןטסיירמ טימ ןוא ןכורּפש עטוג טימ
 ;ןסױרג םעד ףיוא ןברוח ןפיוא
 ,ןטלעוװ עלַא ןופ הללק יד ןוא
 .ןטלעשרַאפ וצ סנמה עטסערג יד

 ,טרטּפעצ זדנוא הלינמ יד ןבָאה סָאװ
 סעטַאל עלעג ןיא ןָאטעגנָא ןוא
 רעטמעפ ןטונ ריא טימ רתספא ענייש יד
 .סָאמעג יד ןיא ייז טריפעג ןוא

 ,םערוטש - לוויימ ןדליוו רעייז ןיא
 םירוּפ השעמ רעד טימ רודיס םעד טנערברַאֿפ
 ,ןגיױא עטנייורַאפ טימ ייז טזָאלעג ןוא
 ,ןגייל וצ ּפָאק םעד ווו טרָא ןַא ןָא

 ,עניילק יד ךעלרעדניק יד ךיוא
 ,ענייש תוישעמ יד ןופ םיסנ יד ביל ןבָאה סָאװ
 טדנעלרַאפ ץלַא ,טגילימרַאפ ץלַא
 .טנעוו רעטנוא תוברוח יד ןיא

 !שער רעמ סָאװ ,רעגַארג רעמ סָאװ
 ,שַא טימ גרעב ,תוברוח רעביא
 רעיינ א םנ א טעװ ןייגפיוא
 . . . רעייפ םעד ןופ ןוא ׁשֵא םעד ןופ
 1043 יי



 רענַארג ַא טפיוק

 ,רעיירד ַא רַאפ רעגַארג ַא טפיוק
 ;רעיײט ןוא ביל בוט - םוי ןרַאּפ
 ,רעיינ 8 רָאג ,םירוּפ זיא טנייה
 !רעיירפ טרעגַארג ןוא ךיוה טרעגַארג

 ,הליגמ רעד ןיא ןדלעה עיינ טימ
 ;עליטש ןוא ענעגיובעג טינ

 ,ןבױלג טימ לופ ןוא טומ טימ לופ רָאנ

 .ןביוהרעד וצ ףיוא קלָאפ רעזדנוא

 ,הדועס רעזדנוא ןעווַארּפ רימָאל זיא

 ,ןשַאט - ןמה עטסעב יד טימ

 ,ןשַאלפ יד ןופ הקשמ ןעקנירט

 .ןשַאנ ןטוג םעלַא ןופ ןוא

 ,עילעּפאק עכיליירפ יד לָאז

 ; ןליוו ייז ליפ ,ןעקנירט ,ןסע

 ,חסונ ןטלַא ןטימ םעדכָאנ

 ,ןליּפשפיוא ליּפש - םירוּפ םעד זדנוא רַאּפ

 ,תונעת ןגנַאל ַא טסַאפענּפָא

 ; תונמ - חלש ענייפ ןעמ טקיש

 -- סעלָאּפ עלופ ,ןצַאט עלופ

 .תולג ןיא ןוא לארשי ןייק

 ,םינכש רעטציא ןדיי עלַא
 ;םענייא ןיא ךיז ןעיירפ עלַא
 ,ןדירפ ןוא דיירפ ךיז טשניוו ןעמ ןוא
 .!ןדיי עלַא ףיוא ,טלעוו רערָאג ףיוא
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 ןעקנעדענ וצ גָאט םעד

 ןכַאל טינ ןעמ רָאט טנייה

 ;ןליּפש טינ ןעמ רָאט טנייה

 .-- ןייגמוא ןעמ ףרַאד טנייה

 ,ןליטש ןיא טעמוא ןיא

 טכיל ןעמ טדניצ טנייה

 ;ןדימ ןיא רעיורט ןיא

 -- שידק ןעמ טגָאז טנייה

 .ןדיי ןָאילימ סקעז ךָאנ

 -- באב- העשת יו

 ,ןעקנעב ןוא תולובא ןיא

 -- עלַא רימ ןזומ
 .ןעקנעדעגנ גָאט םעד

 ,תורוד ךרוד ןצירקרַאפ

 ; ןורכז ןופ ףימ ןיא

 ,ןסיורג םעד ןברוח םעד

 .ןרָאי ערעזדנוא ןופ
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 - רעדיל חסּפ





 םולח - רדס ַא

 ,ןייפ ױזַא זיוה רעזנוא טצוּפרַאפ טָאה עמַאמ יד
 ,ןייו ןיוש ןבָאה רימ ,הצמ ןיוש ןבָאה רימ
 ,רדח ןופ טנייה טײרּפַאב ןעמ טָאה ןעמעלַא זדנוא
 .רדס םייב ןגערפ תוישק יד ןיוש ןעק ךיא

 ,ענייא ךָאנ ענייא תוישק ריפ יד גערפ ךיא
 ,ענייש יד תוסוכ יד ףיוא ייברעד רימ קוק ןוא
 ,ןעמולב ענעדלָאנ יד טימ ,םוכ ןפיוא קוק
 .ןעמוק זדנוא וצ ףרַאד סָאװ טסַאג םעד ןופ טכַארט ןוא

 ןייז זדנוא ייב דלַאב טעוו איבנה והילא
 ,ןייוו םעד ןעמולב יד טימ סוכ ןופ ןעקנירט ןוא
 ,ריט רעד וצ קוק ןוא טרַאװ ןוא ךיא טכארט ױזַא
 .רימ ךיז ןכַאמרַאפ ןניוא עניימ זיב

 ,רועיש א ןָא טוג זיא איבנה והילא
 ;רימ וצ ןעמוקעג םולח ןיא רע זיא
 טנַאה םייב ןעמונעג .רעטוג ַא ךימ טָאה רע
 ,דנַאל ןטייוו-טייוו א ןיא טריפעג ךימ ןוא

 ,ןעוועג םירצמ ןופ דנַאל סָאד זיא סָאד
 ,ןעזעג טרָאד טכענק םלַא ןדיי עלַא בָאה ךיא
 ,םולח ןיימ ןיא ןעזעג םי םענעטלַאּפשעג םעד
 .םולשב רעבירא ןדיי עלַא ןעזעג

 ,ןעקנורטעג ךיז םי ןיא ליח סהערּפ ןעזעג
 ,ןעקנוזעג טנורנּפָא ןיא רעטייר יד טימ דרעפ ענייז
 טנאה ןיא ןקעטש ןייז םימ ונבר-השמ יו
 .דנַאל םענעגייא ןַא וצ ןדיי עלַא טריפעג טָאה

 ,ןעוועג טרָאד ךיוא זיא אידנ דח ןופ עלעגיצ סָאד ןוא
 ןעזעג ךיא בָאח ןדלונ ייווצ רַאפ עלעגיצ ןייש ַא
 ,טכַאלעג ,ךיז טליּפשעג ,ךיז טיירפעג עלעגיצ ןטימ
 ,טכַאנ עקניטוג ַא ךימ טשוקעג טַאה והילא
 .טכַארבעג לטעב ןיימ ןיא קירוצ ןכעליירפ א ןוא

 ןלל
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 םולח סיאיבנ םעד

 ,ןייו ןייק טרָאד ָאטינ ,הצמ ןייק טרָאד ָאטינ
 .ןייא -רָאי ןוא סיוא -רָאי רדס רעד רערעווש ץלַא

 : ךיוא לקינייא סָאד ,קעװַא עדייז רעד
 .ךיור ןיא ןוא ׁשַא ןיא לטיק רעסייוו סנטַאט םעד

 :ןייוו ןייק ןוא סוכ ןייק איבנה והילא רַאפ
 .ןײרַא ווו בומש ןייק ,ןפור וצ םיא לוק ןייק

 : ןעניאור יד ןשיווצ םוא רע טרעדנַאוװ
 .ןעניפעג טינ ןוא ןכוז סעּפע טלָאװ רע יו

 : ןייוועג א ןרעה טלָאװ רע יו ,ףור ַא ןרעה טלָאװ רע יו

 .ןייג לָאז רע ןיחווו ןוא םיא טפור סע רעוו ןסיוו טינ ןוא

 :ןייּפ ןוא טייקדימ ןופ רערעווש ץלַא טרעוו טָארט ןייז
 .ןייא טּפָאלש רענייא יו ןגיוא ענייז טסילש רע זיב

 ?ןעשעג סע ןעק יװ ?איבנ רעד ןעד טּפָאלש יצ
 .ןעזרעד םולח ןייז ,עגר א רָאנ ףרַאד רע

 ,ןייוועג סָאד ןענַאװ ןופ ןרעהרעד רָאנ ףרַאד רע

 ןייג טינ םיא טזָאל ןוא טָארט ןייז םיא טמַאצ סָאװ

 :רָאלק ץלַא םיא טרעוװ עטכַאמרַאפ ןניוא ךרוד
 .רָאװ עקיטכיל ַא יו םולח ןייז טציא טעז רע

 ; םיוב ַאזַא דלַאװ ןיא ןוא דלַאװ א רע טעז טָא
 .ןייש ןעגנַאהרָאפ יו עטיירב טימ ןנייווצ טימ

 :טניל עלעגיצ א ןנייווצ יד רעטנוא
 .םגיוו ךיז לניו א עלעגיצ ןרעביא ןוא

 : טכַאװַאב ןוא ור ןיא דניק ַא טגיל גיוו ןיא
 .טכַאנ רעד ךרוד דלַאו ןיא טנייו עלעגיצ סָאד רָאנ

 :לָאט ןופ ןענענעג איבנ םעד סע טעזרעד
 ,לוק ריא ןיא דיירפ טימ םיא וצ סע טפיול



 :טמענ רע סָאװ ןַאּפש ןדעי טימ רעטכייל טרעוו טָארט ןייז
 .טנעקרעד סע טָאה רע -- אידג דח ןופ עלעגיצ ןייז ךָאד זיא'ס

 : םיּפ יד רַאפ איבנ םעד ,טגנירּפש עלעגיצ סָאד

 .שיט ןקידחסּפ ַא וצ יו דלַאװ םוצ םיא טריפ ןוא

 : גיוו םייב ןכַאװ לָאז רע ,דניק םוצ םיא טריפ ןוא

 .דימ זיא עלעגיצ סָאד ,ןפָאלש ליוו עלעגיצ סָאד לייוו

 דיל ןייז ןוחמב ןופ טגניז גיוו םייב איבנ רעד
 .טימ ךעלעזערג ןוא רעמייב יד ןעגניז סע ןוא

 :ןייּפ ןסיורג רעזדנוא רַאפ ןוא ןדייל סנעמעלא רעזדנוא רַאפ

 .ןייז ךָאנ רדס ַא טעוו ,דניק םעד ןופ תוכז ןיא ןוא

1847 
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 דיל - ררס
 ןריפ ךיד ךיא לָאז יו ,דניק ןיימ ,ךיא לָאז יו
 .ןריט-ףושיכ יד טימ םולח-רדפ םעד וצ
 ,ןטעב-בסיה עכיוה ףיוא סעדייז עמורפ יד וצ
 ןטעלג סָאװ ,טנעה עמוג טימ סעבָאב עטלַא יד וצ
 ,םורפ תוכרב ןעשטּפעש ןוא רעדניק ןופ ּפעק עביל יד
 ; םוטעמוא רעדניק חסּפ ףיוא סינ ןלייט ןוא

 ,ןרימ יד רעטניה טייטש סָאװ והילא איבנ םוצ
 לָאז ןעמ טראו ןוא ןענעפע םיא לָאז ןעמ טרַאװ ןוא

 | ,ןריפ םיא
 ,רעדניק עטוג ץלַא וצ ,ןשיט עטקעדעג ןייש יד וצ
 ןָא ייז טליפ ןוא ,ןורכז רעייז ןיא טבעל רע סָאװ

 .רעדנואוו טימ

 ,הינק רענייש סנטַאט םוצ ,ןסייוו םוצ עלעגיצ םוצ
 ;חאיצמ עקיטכיל אזַא ןדליג ייווצ רַאפ עלעגיצ עסייוו סָאד
 ,ןגיוורַאפ וצ רעדניק ןוא ןפַאג וצ ךעלרעדניק רַאפ
 .ןגיל לטעב ןרעטנוא ,ןכַאװַאב ףָאלש רעייז

 ןריפ ךיד ךיא לָאז יו ,ןעמענ ךיד ךיא לָאז יוו
 ; ןריט-ףושיכ יד טימ רדס םענייש םענעי וצ
 ,תוסוכ יד ןוא הצמ יד ,שיט רעזנוא זיא טמעשרַאפ זַא
 .תויתוא יד ןוא הדגה רעד ןופ ,ןענורעגסיוא זיא סנ רעד

 ; ןרימ ןָא ןוא רעטצנעפ ןָא ,םייה רעזדנוא רקפה
 ;ןריפ וצ ואוו םיא טנַאה ַא ןָא ,איבנ רעטוג רעד טמעשרַאפ
 יד ףיוא ןטכַאלש ןיא ,עלעגיצ ןסייוו ןופ הנוק רעד

 ,רעדלעפ
 .רעדלעוו עקידנענערב ןיא ןקָארשעצ עלעגיצ סָאד

 טסָאה וד !ע-עמ :אוה ךורב שודקה םוצ טפור
 ,טקימעּפשרַאפ

 ןטשרָאד ענייז טחוש רעקיטשרודטולב רעד טָאה'ס
 טקימעזעגנַא

 ,ןבעל ןקידלושמוא סרעדניק טימ ןוא םינקז טימ
 תומה-ךאלמ םוצ טנַאה ןיא םיא טסָאה וד רעדייא

 ..ןבעגעגרעביא

 ןריפ ךיד ךיא לָאז יו ,דניק ןיימ ,ךיא לָאז יו
 . . . ?ןריט-תושיכ יד טימ םולח-רדס םעד וצ



 אידנ דח ,אידג דח

 ,עלעניצ א ,עלעגיצ א

 ;טכַארכעג טָאה עטַאט רעד

 ,ןדליג ייווצ ענמוזמ רַאפ

 ,טכארּפ א עלעגיצ א

 ,עלעגיצ א ,עלעגיצ ַא
 ; טכַארּפ ַא עקניסייוו א
 ,רדס םייב ךיז ןעיירפ וצ
 ,טכַאנ רעד ףיוא רדס םייב

 השעמ יד סע טָאה רעוװ זיא
 ? טכַארטמרַאפ רַאג השעמ יד
 עלעגיצ רעזדנוא ןקערש וצ
 .טכַאנ - רדס רעד ייב

 בוטש א ןיא סע טלַאה רעוו ןוא

 ,עדליוו א ץאק אזַא
 ןקוצרַאפ רָאנ ןלעוו לָאז סָאװ

 ? ןדליג ייווצ רַאפ עלעגיצ'ס |

 ,עלעגיצ סָאד ,עלעגיצ םָאד
 ; טכַארבעג טָאה עטַאט סָאװ
 ,עקניסייוו א עלעגיצ ַא
 .טכַארּפ ַא עלעגיצ ַא
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 דיל - תועובש

 ,ןעוועג זיא לָאמַא ,ןעוועג זיא לָאמַא

 ; ןַאד ןוא ןַאד ,לָאמַא רָאנ ,לָאמַא

 ?ָאד זיא סָאװ טציא ןוא ?ָאד זיא סָאװ טציא ןוא

 ןַארַאפ עדייז ַא ךָאנ זנוא ייב זיא טציא

 ,לָאמַא רָאנ ,לָאמַא ןופ םירּפס יד ןיא טקוק סָאװ

 :לָאצ ןָא רעדנווו ןופ תוישעמ ןטרָאד טעז ןוא

 .לָאמַא רָאנ לָאמַא ,תוישעמ יד זדנוא טלייצרעד ןוא

 ,ארומ ןוא רעדנוו טימ רע טלייצרעד תועובש ןופ
 ; הרות ןייז ןבעגעג ןדיי יד טָאה טָאג יו

 ,טמוטשעג רעדנווו ןופ ןבָאה רעמיוב ןוא לגיופ יו

 .טמורבעג טינ ןַאד טָאה היח ןייק ןוא המהב ןייק

 ,ןעמי ןיא ןרעסַאװ ןענייז ןרָאװעג טרעווילגרַאפ

 ;ןענַאטשעג טייקליטש ןיא זיא עטּפַאנרַאפ ַא טלעוו יד
 ,לוק רעקילייה סטָאג טָאה טכליהעג ינס גרַאב ןופ רָאנ
 .לָאמַא רָאג ,לָאמַא ,ןעוועג זיא ץלַא סָאד



 תבש

 ,רעטכייל עמלַא ענייש יד
 ; םכיל עטשטנעבעג סייוו יד
 דיילק ןקידתבש ןיא
 ,טכיזעג ןקידבוטמוי ןטימ
 עמאמ יד םוא ךיז טקוק
 ,םורַא ךעלרעדניק יד וצ
 תבש - םוג ּפָא ייז טיג
 ,םורפ ןוא טוג רעטרעוו טימ

 -- תבש רעטוג רעד ןוא
 ,םומעמוא ךיז טיײרּפש

 ,םינּפ סעמַאמ רעד ןופ
 מכיל עטשטנעבעג יד ןופ
 -- רעדניק טימ בוטש רעד וצ
 .טכיזעג סנרעדעי ףיוא
 ןעלקניוו עלַא ןיא בוטש ןיא
 ,שיט ןטקעדעג סייוו ןופ
 -- תולח ענייש יד ןופ
 .שיפ עקידעקעמש ןוא
 ידוד הכל סנטַאט ןופ
 ,שודיק םענייש םעד ןופ
 תבש רעד טמוק ךָאװ עדעי
 ,טכרָאּפ רעבלעז רעד טימ
 .שודיח ןבלעז ןוא
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 רעדיל עקיטעמוא





 דניק ַא יו

 ,עסיורג ןיוש רעדניק ןופ עמַאמ ַא ןיב'כ
 :דניק א יװ ןיילַא ךָאנ ןיב ןוא
 ,םמערוט רָאנ ךיז יוב ךיא רדסכ

 .טניו רעד ייז טזָאלבעצ רדסכ

 ,ןגרָאמירפ ןדעי טימ ךיז יירפרעד'כ
 : טכַאנרַאֿפ ןדעי קימעמוא רעוו
 ,לזמ ןיימ טימ םורַא ךיז ליּפש ןוא
 ,טכַאמרַאפ ןגיױא יד טימ דניק ַא יװ

 ,רעטצניפ רעד ןיא טכַאנייב ארומ בָאה'כ

 :םיורג זיא סָאװ ץלַא ךָאנ רָאנ קנעב ןוא

 ,קילגמוא רַאפ ארומ ױזַא בָאה'כ

 .םיוא ךימ סע טכוז רָאנ רדסכ ןוא

 ץעסיורג ןיוש רעדניק ןופ עמַאמ א ןיב'כ

 :דניק א יו ןיילַא ךָאנ ןיב ןוא

 ,סמערוט רָאנ ךיז יוב ךיא רדסכ

 .טניוו רעד ייז טזָאלבעצ רדסכ
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 עלהשעמ ַא

 ןלייצרעד ריד עלהשעמ ַא געלפ ךיא

 : קירב עסיורג א ןוא ךעלעפיש עניילק ןופ

 ןעמווושעג ןענייז ךעלעפיש עניילק יו

 .קילג ןופ דנַאל ןטייוו ַא וצ

 ןעמווושעג ןענייז ךעלעפיש עניילק יו

 :קירוצ דנַאל ןטייו םעד ןופ

 ,רעדנוו טימ לופ ךעלעגייא ענייד

 .קילג טימ ץרַאה ןיימ טליפעגנָא ןבָאה

 ,ןלייצרעד ריד עלהשעמ ַא געלפ ךיא

 ,קירב עסיורג ַא ןוא ךעלעפיש עניילק ןופ

 ,ןעמוושעגקעוַא עלעפיש ןייא זיא

 .קילג ןצנַאג ןיימ ןעמונרַאפ ןוא

 ןגָארטרַאפ ךיז טימ טָאה עלעפיש עניילק סָאד

 ; קילג קיצנייא ןיימ --- ,עלעגניי ןיימ ךיד

 ,ןגעו עלַא רעביא עשזדנָאלב ןוא ךוז ךיא

 .קירוצ טינ טמוק עלעפיש סָאד ןוא



 ךימ ריפ

 ,תומולח עניימ ןיא קירוצ םוק

 :דיירפ עשרעדניק ןייד קירוצ גנערב

 ןעגנאלק יד רימ ןיא ןעיײגרַאפ סע

 .דייר עשרעדניק ענייד ןופ

 ,רימ וצ םולח ןיימ ןיא קירוצ םוק
 ,טגיוורַאפ ךיד בָא ךיא יו דמעה ןסייוו ןיא ;ןרעטש יד ןוא טכַאנ ןופ טייקיולב ךרוד
 .ןרערט ךרוד רימ וצ םוק

 ,טנַאה רעד ייב ןָא ךימ םענ

 ; קירב ןקיטכַאנ ךרוד ךימ ריפ

 ,ליּפש םענעדלָאג ןופ דנַאל ןייד וצ

 ,קירוצ ןרָאי טימ יו ,דניק ןיימ

 .קירוצ ןרָאי עגנַאל טימ
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 עלענרעב ןיימ

 ,ליטש ןוא טםוג ױזַא ָאד טפול יד
 ,ןגיל םוצ זָארג סָאד ךייוו ןוא
 -- עלעגרעב א טייז ןיימ ייב ןוא

 .ןגיו םיא טכַאנייב םוק ךיא

 ,ךסַא ךעלעגרעב ןעייטש ָאד

 : עמַאזנייא ךעלעגרעב
 ,עלעגרעב סָאד טייז ןיימ ייב רָאנ

 .עמַאמ ַא ךיא ןיב םעד

 ,טכענ עקידחנבל ךרוד

 ,ןסעזעג ָאד ךיא ןיב
 ,טרעהעגסיוא תודוס - הנבל

 .ןסעגרַאפ רעיש ךיז בָאה ןוא

 ,ָאד ךיא טיה הנבל יד טינ זַא
 :עמַאזנייא ךעלעגרעב יד טינ

 עלעגרעב עניילק סָאד רַאנ
 .עמַאמ א ךיא ןיב םיא סָאװ
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 רימ רעביא ןנער ןנער

 ,רימ רעביא ןגער ןגער
 :ןייג וצ ףױא רעה טינ
 טייז ןיימ ייב ָאד דניק ןיימ לָאז סע
 .ןייוועג ןיימ ןרעה טינ

 ,לימש רעד ןיא ,קיאור ָאד טּפָאלש רע
 -- טרעטשעג םינ םענייק ןופ

 ,טנייוועצ ,דניק א יו ךיז בָאה ךיא
 .םעב םענירג ןייז רעביא

 ,ןרערמ עניימ טימ ּפָארַא ןיר
 :םעב םענירג ןייז ףיוא
 ,טנייוועצ ,דניק ַא יו ,ךיז בָאה ךיא
 ,טדערַאפ דניק א יו
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 ךעלעטסעק

 ,טכַאמרַאפ ,סניילק ַא עלעטסעק ַא עמַאמ טָאה סע

 ,טכַארבעג ןקנַארק ריא וצ דניק םוצ ךעלכליּפש טימ

 ,טכַאמעגּפױא עלעטסעק סָאד ,עניילק ךעלרעגניפ ןבָאה

 ,טכַאלעג ,ךיז טליּפשעג ,ךיז טיירפעג עלעדניק טָאה

 ,דיירפ טימ ךיז גָאט ןכרוד טליּפשעג עלעדניק טָאה
 .דייל ןָא ןסעגרַאפ ,קיטייוו ןָא ןסעגרַאפ

 ,טכַאנייב זיב ,דיירפ טימ עקנַארק יד ךיז טליּפשעג טָאה'ס

 .טכַאמרַאפ ןגיוא עריא דיירפ יד טָאה ליּפש ןיא ןוא

 ,טכַאמרַאּפ םעניילק ַא ןיא עלעטסעק ַא ןיא דיירפ טָאה ןעמ
 .טכַאנ 8 טימ גָאט ַא טנייוועג עמַאמ טָאה

 ,טכַאנ ייס ןוא גָאט ייס טנייוועג עמַאמ טָאה
 .טכַאמרַאפ עלעטסעק ַא ןיא ןגעלעג זיא דיירפ ןוא



 ןײרַא םי ןיא זיא רעמוז רעד

 ,גערב םייב םי ןסיורג םעד ייב
 ,געט עלַא רעמוז זיא ןעוועג
 ,דניק ַא ךיז ןטרָאד טָאה טליּפשעג
 .טניוו ןטימ רעסַאוװ םעד ייב

 ,םיירב ןוא ףימ םי רעד ןוא
 ,םײרּפשעג דניק םוצ םנעה ענייז טָאה
 ! רימ וצ םוק ,דניק ןיילק : ןפורעג
 ,ריד טימ ץירַאה ןיימ ןעמערַאװנַא זָאל
 ,דניק סָאד םי םעד טרעהעג טשינ םָאה
 ,טניוו ןטימ ךיז טליּפשעג רָאנ

 ןעוװעג דניק ןיילק א זיא דניק סָאד
 ,ןעשעג םע זיא גָאמ-רעמוז ַא ןיא
 ,םיירב ןוא ףימ םי רעד ןעוו
 .םײרּפשעג דניק םוצ טנעה ענייז טָאה

 ,רימ וצ םוק ,דניק ןייש : ןפורעג
 -- ריד ןבעג רימ שוק ַא זָאל
 ,דנַאל-רעמוז ןקיבייא ןיא רימ וצ
 ,דנַאלרעסַאװו ןקיבייא ןיא רימ וצ

 ,ןעוועג דניק ןיילק 8 זיא דניק סָאד
 ,ןעזרעד םי ןופ טכיל סָאד טָאה
 ,טנַאה עניילק ןייז טקערטשעגסיוא ןוא
 ,דנַאל-רעסַאװ ןקיבייא םוצ ,םי םוצ

 ,דניק םוצ םי רעד רעמ טשינ טפור טציא
 ,טניו רעד טלַאק טזָאלב םי ןופ גערב םייב
 ,ןיירא םי ןיא זיא רעמוז רעד
 ,ןייז רעמוז קיבייא טםעוו טרָאד
 ,געט עלַא ןטרָאד רעמוז
 ,גערב ןפיוא רעטניוו רעטלַאק ןוא
 .געט עלַא רעטניוו רעטלַאק
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 ןגעו עלָאמש

 קעװַא ךיא לָאז ווו

 ,ןײלַא ץנייא ױזַא

 ,רעווש זיא לזמ ןיימ זַא

 .ןיילק ױזַא דניק ןיימ ןוא

 ,ןגעוו עלַא לָאמש ןוא

 ,ןייוועג סָאד דניק ןופ ןוא
 ,קעװַא ךיא לָאז ווו
 ? ןײלַא ץנייא ױזַא

 ,דניק ןיימ ןפעלשרַאפ לעוװ ךיא

 ,טעב ןייז ןופ טייז םייב ןוא

 םיא רַאפ ןעינק ךיא לעוו

 .טעּפש ןיירַא טכַאנ ןיא

 ,ליטש רעד ןיא קעוַא לעוװ ןוא

 ----- ןיילַא ענייא ױזַא

 ,טָאנ ייב ןטעב ןוא

 .ןיילק ױזַא דניק ןיימ רַאפ
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 ןיז עמַאמ ַא

 ןייז עמַאמ ַא טסייה סָאװ ןוא

 ? ךעלעקערב ,ךעלרעדניק ןופ

 ,ייז ןָאמסיױא ןוא ייז ןָאטנָא
 .ךעלעקעז ןוא ךעלעדיילק

 ןרעטיצ ןוא רָאנ ןכַאװ ןוא

 ,טירט ערעכיז טשינ רַאפ

 :רָאנ ןטעב לָאמ עלַא ןוא

 .םיהַאב ןוא ץישַאב

 רעדניק ןסקַאװ

 טכענ יד ךרוד רעדניק ןענייוו

 : ןגרָאמירפ ןיא ןפָאלש ןוא

 ,טכענ עגנַאל סעמאמ ןכַאװ

 .ןגרָאז ןוא טינ ןפָאלש

 ,טלעוו רעד ףיוא רעדניק ןסקַאװ

 : ןגרָאז ןָא ףיוא ןסקאװ

 ,טלַא ןוא קנַארק סעמַאמ ןרעוו

 .ןגרָאז ןוא ךיז ןגיוב
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 דיל ַא ןבײרשנָא ליוװ ךיא
 דיל ַא ןבײרשנָא ליוו ךיא
 ,טעמוא ןיימ ןעלגיּפשּפָא לָאז סָאװ
 טכַאנרַאפ רעד טלגיּפש סע יו
 .רעמייב יד ףיוא טעמוא םעד

 ןעלנָאל ץלופ טגָארמ ץרַאה ןיימ
 ,ןעמיור יד וצ טפאשקנעב טימ
 ןשיוק ערעווש עלופ טגָארט
 .ןעמיורט טימ ןוא ןרערט םימ



 טָאג קנַאד

 ,ןּפל עשרעדניק ףיוא תמא ןרַאפ טָאג קנַאד
 :ןרָאי יד ןופ דָאנג ךרוד םינּפ ףיוא לכיימש ןרַאפ
 ,ןּפיז ךרוד יײרּפש - ןוז יו ,רעטצניפ רעד ןיא טכיל סָאד
 .ןרָאװעג טרעטיילעג ןרערט ןופ טייקנייר ןיא זיא

 ,ןלָאט ןופ רעדינ ןיא רעייג יד רַאפ טָאג קנַאד

 ;םערוטש ןוא הנכס ךרוד ןצראה ןיא ןביולג טימ

 ,ןלָאש ףיוא תונתמ יו לרוג רעייז ןגעוו ייז

 .םערוט ןקיטכיל רעייז גנונעּפָאה ןיא ןעיוב ןוא

 ,ןסיוועג טימ טייז סָאװ טנַאה רעד רַאפ טָאנ קנַאד

 ;ןדיינש וטסלָאז סָאד טסייזראפ וד סָאװ

 ,ןסיב רַאפ ןסיב טלָאצ דרע עכעלרע יד

 .ןדיימרַאפ טינ ךיד לָאז םטכעלש סָאד יו סטוג סָאד
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 דניק ןוא עמַאמ
 זיימ ךסוי ןגער ןיא דעלעמילב יו
 יי א יי = ןניוא רעדניק

 יי עלעגניי ןיימ בילוצ ץלַא

 . עלעטיג עטוג ַא ייז
 -- --:  עלערעב ןיימ

 רעלעקיוו סדניק ןיימ שַאװ ךיא
 -יי קידנגייווש םיא רַאפ טעב

 --ייזוס עלעדיימ עקניניילק ןיימ

 יי א אי ר יא םולח ןיימ
 יי ר יי זח ערעשרעדניק

 6666 א י'++

 טי רו עלעביטש ףושיכ ַא

 . םאל רעקניסייוו ןיימ
 ןייגכָאנ לע דיא
 יי יא א וי ךעלערעב יירד

 -- ץלַא ןופ רענעש
 יי יא יי ןייטשוצפיוא טייצ
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 רעדניק ךעלעציּפ

 6 א 66 6 2206 2 י'+'+י

 66 6 2 י'י'י

 א א א א יא םינכש

 -- עדייז ןיימ ךיא ןיב טציא

 יי א א יא א ר יא לדוד

 יי יי עלעדער ַא םורַא גניר
 יי א ריר קירלוש ןזיא עמאמ

 יי יא א א א רו ןדירפוצ

 ןַאטיּפַאק ןיב ךיא
 לצעק ןיימ טימ עזייר א ףיוא
 וי עלעקלַאיל ןיימ טימ

 26 ריי יי: "ךיירעדנאוו רעד

 - םיורג יד ּפָאק זיב סופ ןופ
 -- ארומ ןייק טינ ןבָאה ייז

 טי יי יי טפנוקוצ רעד ןיא
 יי יי א א א ר יא זַא

 יי א יי רענטרעג רעד
 יי אי = ךעלעדנייצ ייווצ

 +'+-+   6א, 5 6 6 6 5

 זוז

 ןעמענ - רעדניק

 -- שידיי טרער עלעקלַאיל סָאד
 יי א יי ןעילפ ליווװ עלהווח

 יי יי א א יי עלעזייר

 רעביירש רעד
 יי א ריר ןרעביירש יד

 א א יי רו -- רזוע

 לבָאב
 יוני די ןיזוס ןגעוו עלהשעמ ַא
 יי א יי א יא ראי עלעסעּפ

 . !ילעדיירפ
 --:ץולח רעד
 יי א ווי טנַארגימיא רעד

 2244 555 2455 2546 1464 11 עלעבייט

 יא יא א יא וי עלעדלָאנ
 2444 .544 14 טנוזעג - ;!ישטּפַא

 יי יי ר א א א יי ךלמ

 . עלהנשוש
 יי יא א א א יא עלהקבר
 יי יי אי א רעבענ עלערימ

 יי יא יי א א יי עלהכלמ

 םוחנ
 יא אי א א רו עלהמלש

 עלהרפיש
 רעלכעליּפש עריא טימ עלעטע
 א א ר עטַאט רעד יו

 ,44 ןדיירפ ןיא טלייצרעד

 ןלוּפ ןופ סָאװ רָאנ
 יי א יפ  .יי לטָאּפַאק לטָאמ

 ןיימ טימ רךיא ןוא עלעטע
 יי יא יי עלעטערב

 יי א א א = ורַאב ןופ

 זֶע

 רעדיל - רוטַאנ
 יי א יא א יי ןייש יױזַא

 יי יא יי תודוס גנילירפ

 יי א א יי טניוו רעד

 יי א ריי םיבנ)

 ילפ ,עלעגייפ ילפ

 = 666 א 6 6 6 א 2,262 +''''+

 2666 ++'י'י

 6 6 06 6 6 6 6 6 א 6 6 6 4 א 6 6 א( 66 גיי

 6 6 66 6 6 4 6 א 46 2 ,+'י

 6 א 6; 6 א א 6 (  666 יי

6 6 66 6 6 6 + 666 2 ++ 

 6 אי 6 א א(, א, א, 6,402 א 6 א; 6 +2י'י

 6 6 66 (  6; 6 אי א; א( 6 6 ייי

 6 6 66 א( א; 6 2 י'י'י
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 ןטעפַאטש
 ייז ןעגניז
 ףיוא רעה
 | טלעוו יד
 דלומ םוצ
 םיוב רעד
 רעמוז ףוס

 לרמז ַא
 לדנגער

 ןייז ענייש אזא טעו
 6 6 66 א 26 4 א, יי

 6866 2626 2 +י'+
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 עסייוו ריא
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 2125 1155 ביד טלעצעג םענירג ןיא
 ןעמולב ַא
 דניק קירעפעלש ַא יוװ
 טכַאנ יד
 שרוח רעד
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 יי א א יא יוכ רעלַָאמ רעד

 רעטניוו ַא
 ןגער ַא רַאפ
 ברַאה רעד

 - יינש ַא

 ךיז טימ דניק סָאד

 טלָאװ ךיא
 וו טלָאוו'כ
 הנבל יד ןּפַאכ ריִמָאל

 א וי למיה -

 6 6 א 6 2 6 6 6 א א 6 י'י'י'י

 א יי יא טס

 שטנעמ

 יש

 ( 06 66 א א( 6 יי

 יי ןסיוו ןלעוו
 6 6 66 ג6 * 6 +-++'+י ןייז ןלע

 'י+'(  66 6 6

 יי יי קנַאד רעד טמוק ןעמעוו
 ---. ןטַאריּפ
 רעב רעסייוו רעד

 6 6 6 6 3 6 06( א א 6 א, א.  ..י'י

4 6 6 +  + += 

 2 . טניירפ סעלעסָאי
 א ר וו דלַאו סעלעסַאי

 ריק ַא ןייז טלָאװ דךיא זעוו
 א יא יא ךיז טימ ריא

 6066 6 6 א( 6 גיי

6 6 4 6 5 + * * 
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 רעדניק טעז
 א א יא א יי רעגייז םוצ

 א ר האנק
 א ןסיוו זומ עטַאט
 א וי ַאזַא גָאט א

 6 6 א 6 6( 66  +י5יי דלַאב

 יי יי = שיפ טּפַאכ עלעסָאי

 יי יי א רוי קירב סעלעסָאי

 יינש טעז עלעסָאי
 . רעסיורג ַא ןיוש

 ֲצַד

 ריירפ סעבָאב רעד

 יי יי עלעדיימ ןיילק ןיימ

 . םעדיוב ןפיוא זיא גיוו יד
 --: ךעלעדניוו דיא שַאװ רעדיוו
 יי א א א וי דניק סָאד

 ּפָא קנַאד

 ןגעקטנַא ןוז רעד

 א א 6 6, 66 2 א, 666 איי

 . עלעגיצ ַא טימ השעמ ַא

 -. 4 ןפיש עניימ ןעייג ןיהווו

 רעלעניצ יירד

 יי א יי א יי רניק סָאד
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 ֲעדַו

 רעדיל - גיוו
 יי יי א יו הנבל יד טסעז
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 א א א יא יא יי דיל-גיוו
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 גניליווצ רעד
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 14044 2242052445556  2 ןגעוו עלַאמש 1071 2442544405454 4 השעמ םירוּפ ַא

 1008 2422 5450 52 -- ןייז עמַאמ ַא 10792 2042 2424 5444 4445 דיכ-םירוּפ

 100 522:::2: 2555 1 רעדניק ןסקַאװ 62 יי יי רעגַארג א טפיוק

 196 ... דיל ַא ןביירשנַא ?יוו דיא 174 22 2 ןעקנעדעג וצ גָאט םעד
 160'/ = 2420 2444 2:445444 טָאג קנַאד 177 200 50 26 יי: םולח'רדפ א
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